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 2 (003) األنبياءسورة -تفسري القرطيب

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
مام وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، قال اإل ،المينالحمد هلل رب الع

 :-رحمه هللا تعالى-القرطبي 
اْلَمْعَنى َلمَّا  [59:اءاْْلَْنِبيَ سورة ] {ِلِمينَ قاُلوا َمْن َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّا}َقْوُلُه َتَعاَلى: 

نْ َهِة اْلبَ َما ُأْحِدَث ِبآِلَهِتِهْم، َقاُلوا َعَلى جِ َرَجُعوا ِمْن ِعيِدِهْم َوَرَأْوا  َمْن َفَعَل َهَذا } :َكارِ ْحِث َواإلِْ
اٌء َلْيَس اْسِتْفَهاًما، َبْل ُهَو اْبِتدَ  {نْ مَ } :. َوِقيلَ [59:اْْلَْنِبَياء]سورة  ِبآِلَهِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِميَن{

 .[59:اْْلَْنِبَياءورة ]س َلِمَن الظَّاِلِميَن{}َوَخَبُرُه 
َنأِبَياءا]سورة  َفَعَل َهَذا ِبآِلَهِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِميَن{} تكون موصولة الذي  .[59:ْلأ

ُل َأَصح    َوَهَذا ُهَو  [60:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {مْ ى َيْذُكُرهُ َسِمْعَنا َفتً }ِلَقْوِلِه:  ؛َأْي َفاِعُل َهَذا َظاِلٌم. َواْْلَوَّ
ِميُر ِفي [59:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َمْن َفَعَل َهَذا} ابُ َجوَ   ِلْلَقْوِم [59:اْْلَْنِبَياء]سورة  {قاُلوا}. َوالضَّ

َعَفاِء الَِّذيَن َسِمُعوا ِإْبَراِهيَم، َأِو اْلَواِحِد َعَلى َما َتَقدَّ  ْم َفَلَعلَُّه ُرُهْم" َيِعيُبُهْم َوَيُسب هُ ْعَنى" َيْذكُ َم. َومَ الض 
اُج: َيرْ اَل الزَّ الَِّذي َصَنَع َهَذا. َواْخَتَلَف النَّاُس ِفي َوْجِه َرْفِع ِإْبَراِهيَم، َفقَ  ُه َتِفُع َعَلى َمْعَنى ُيَقاُل لَ جَّ

 .ُهَو ِإْبَراِهيُم، َفَيُكوُن َخَبَر ُمْبَتَدٍأ َمْحُذوفٍ 
ن إذ ال يتصور أ ،ا الفعلنعم يذكرهم، أي يذكرهم بالسب ويعيبهم، ومن الزم ذلك أن يفعل بهم هذ

 .عليه السالم وال يوجد في البلد إال إبراهيم ،من يعظمهم ويؤلههم أن يفعل بهم هذا
َداِء َوَضم هُ َيُكوَن َرفْ  وُز َأنْ َواْلُجْمَلُة َمْحِكيٌَّة. َقاَل: َوَيجُ  ،َفَيُكوُن َخَبَر ُمْبَتَدٍأ َمْحُذوفٍ   ًعا َعَلى النِ 

 َقاَم َما َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه. ِبَناٌء، َوَقاَم َلُه مَ 
رفًعا على النداء وضمه بناء، اْلصل في المنادى أنه منصوب، المنادى  يكون  ويجوز أن
فالذي بعدها منصوب، لكن هو له أحوال إن كان  ،ْلن ياء النداء بمنزلة أدعو وأناديمنصوب، 

هو مبني فمحل نصب،  مضاًفا نصب، وإن كان مفرًدا في مقابل المضاف بني على الضم في
يا عبد  :على الضم وهو في اْلصل منصوب، لكن لو قلت يا إبراهيُم تبنيه :إذا قلتعلى النصب 

ويجوز أن يكون رفًعا على النداء وضمه بناء،  :وهنا يقول ،على اْلصلنه مضاف نصبته ْلهللا 
 صود أنه منادى مبني على الضم؛ ْلنه مفرد.قالم

خْ َل ِإْبَراِهيْن ُيْجعَ َأنَُّه َمْفُعوُل َما َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه، َعَلى أَ  َوِقيَل: َرْفُعُه َعَلى ِص، ُم َغْيَر َدالٍ  َعَلى الشَّ
ا اللفظ، وهذا كما َذا القول وهذُل َلُه هَ َداًّلا َعَلى ِبَناِء َهِذِه اللَّْفَظِة َأْي ُيَقا بهَبْل ُيْجَعُل الن ْطُق 

ِس لَّْلَت ِبُنْطِقَك َعَلى َنفْ ْخِص، َبْل دَ ْجِه الشَّ ، َأْو َزْيٌد َثََلَثُة َأْحُرٍف، َفَلْم َتُدلَّ ِبوَ َزْيٌد َوْزُن َفْعلٍ  :تقول
 .اللَّْفَظِة َوَعَلى َهِذِه الطَِّريَقِة َتُقوُل: ُقْلُت ِإْبَراِهيمُ 

هذا د ب، يرامسهذا اللفظ ويقال له بهذا اللفظ، وعلى هذا يكون المراد االسم أو المسمى؟ اال :قلت
 االسم المراد وأ ،قلت: إبراهيم هل تريد بذلك المسمى؟ وهل المسمى يقالاالسم ال المسمى، إذا 

 ويقال؟ االسم دون مسمى. بهالذي ينطق 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ْلَتُه َمْنِزَلَة َقْوٍل َوَكََلٍم، َفََل    ِلْلَمْفُعوِل. ِفْعُل ِفيهِ َك َأْن ُيْبَنى الْ  َبْعَد َذلِ َتَعذَّرُ يَ َوَيُكوُن َمْفُعوًًّل َصِحيًحا َنزَّ
اِج اَهَذا اْخِتَياُر اْبِن َعِطيََّة ِفي َرْفِعِه. َوَقاَل اْْلُْسَتاُذ َأُبو اْلحَ  ى  اْْلَْعَلُم: ُهَو ُرِفَع َعلَ ْْلَْشِبيِلي  جَّ

ْفِع َكَأنََّها ْهَماِل. َقاَل اْبُن َعِطيََّة: َلمَّا َرَأى ُوُجوَه الرَّ ُح اًَّل ُتوَ  اإلِْ َلى إِ ى الَِّذي َقَصُدوُه، َذَهَب ْلَمْعنَ ضِ 
ُد َواْلُعُرو  َعِن اْلَعَواِملِ ءرفعه بغير شي  َداَء.اًِّلْبتِ  ، َكَما َقْد َيْرَفُع التََّجر 

 نعم؛ ْلنهم يرون أن الرفع هو اْلصل إذا ال يوجد ما يقتضي غيره رجعوا إليه؛ ولذلك إذا قلت:
وهو الرفع عن  ،ماذا؟ لتجرده عن الناقل عن اْلصلمرفوع ل عيذهب زيٌد، يذهب فعل مضار 

 الناصب والجازم، وهنا إذا تجرد عن العوامل عاد إلى اْلصل الذي هو الرفع.
اب    ابَُّة. َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َما أَ  ،َواْلَفَتى الشَّ َنا َسِمعْ }: ا ِإًّلَّ َشاباا. ُثمَّ َقَرأَ  َنِبيا ْرَسَل ّللاَُّ َواْلَفَتاُة الشَّ

 .[60:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفًتى َيْذُكُرُهمْ 
الشباب  المعنى اللغوي، الذي ينتهي فيه اعباء وأما كونه شاب  ا قادًرا على تحمل اْلشاًبا أي قوي  

 على قول، فليس من هذا؛ ْلن اْلنبياء يبعثون على هم، أو اْلربعيندإلى الثالثة والثالثين عن
 اْلربعين.

يِه َمْسَأَلٌة َواِحَدٌة، َوِهَي: فِ  [61:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {قاُلوا َفْأُتوا ِبِه َعلى َأْعُيِن النَّاسِ } ى:َقْوُلُه َتَعالَ  
اِهًرا ظَ َنٍة، َفَقاُلوا: اْئُتوا ِبِه َغْيِر َبي ِ ُخُذوُه بِ َوَأْشَراَف َقْوِمِه، َكِرُهوا َأْن َيأْ  دَأنَُّه َلمَّا َبَلَغ اْلَخَبُر نمرو 

َلْيِه ِبَما َقاَل، ِلَيُكوَن َذِلَك عَ  [61:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {َلَعلَُّهْم َيْشَهُدونَ }ى ِمَن النَّاِس َحتَّى َيَرْوُه ِبَمْرأً 
ًة َعَلْيِه. َوِقيَل:   ْقَدمَ َقاَبُه َفََل ُيْقِدُم َأَحٌد َعَلى ِمْثِل َما أَ عِ  [61:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َلَعلَُّهْم َيْشَهُدونَ }ُحجَّ

ُر اْْلَ   .ْصَنامَ َعَلْيِه. َأْو َلَعلَّ َقْوًما" َيْشَهُدوَن" ِبَأنَُّهْم َرَأْوُه ُيَكسِ 
ال شك أنه أردع له ولغيره؛  ،من الناس كونها بمرأى ،سواٌء كانت بحق أو بغير حقالعقوبات 

ان بغير ذا منه وإن ك[ وه2]سورة النور: {ا َطاِئَفةٌ َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهمَ }: -جل وعال- ولذا يقول هللا
 حق.

ُر اْْلَْصَنامَ   [61:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َهُدونَ َلَعلَُّهْم َيشْ } َأوْ  .َأْو َلَعلَّ َقْوًما" َيْشَهُدوَن" ِبَأنَُّهْم َرَأْوُه ُيَكسِ 
ُذ َأَحٌد َلى َأنَُّه َكاَن ًَّل ُيَؤاخَ يٌل عَ َذا َدلِ هَ : َوِفي ِلَيْعَلُموا َأنَُّه َيْسَتِحق  اْلِعَقاَب. ُقْلتُ  ؛َطْعَنُه َعَلى آِلَهِتِهمْ 

مَ  ]سورة  {ْم َيْشَهُدونَ َلَعلَّهُ  اسِ ْعُيِن النَّ َفْأُتوا ِبِه َعلى أَ }ِلَقْوِلِه َتَعاَلى:  ؛ِبَدْعَوى َأَحٍد ِفيَما َتَقدَّ
 .َوَهَكَذا اْْلَْمُر ِفي َشْرِعَنا َوًَّل ِخََلَف فيه [61:اْْلَْنِبَياء

؛ كونه يسب اْللهة استدلوا بهذا على أنه كسر اْلصنام ،نة، هم أخذوه بالقرينةبالقري هم أخذوه
 ،وإن كان هذا كله باطل ،البينات بعض أهل العلم منزلة دقد تنزل عنولذا القرائن إذا قويت 
بما لكن يبقى أن المسألة شرعية كون اإلنسان ال يؤاخذ إال  ،نه بغير حقصنيعهم كله باطل؛ ْل

أما أخذ الناس  ،رائن القوية التي تقرب من البينةق، أو قامت البه على أنه قامنات يدلت الب
 ي ظلم.هبل  ،هذه ال أصل لها في الشرعفوالظنون  ،والوشايات ،واْلوهام ،والظنون  ،بالشكوك
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 َأْرَبُع َمَساِئَل: يهِ فِ  [62:ءْنِبَيااْْلَ ]سورة  {قاُلوا َأَأْنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتنا َيا ِإْبراِهيمُ } :َقْوُلُه َتَعاَلى
َهاَدةُ  اْْلُوَلى: َماُع َعاًما َوًَّل َثَبَتِت الشَّ  َل َأْم ًَّل؟ َوِفي اْلَكََلمِ وُه َهْل َفعَ َتْفَهمُ اسْ  ،َلمَّا َلْم َيُكِن السَّ

َهِة  َلُهْم ِإْبَراِهيُم َعَلى جِ ؟ َفَقالَ ِلَهةِ ا ِباْل َفَجاَء ِإْبَراِهيُم ِحيَن َأَتى ِبِه َفَقاُلوا: َأَأْنَت َفَعْلَت َهذَ  ،َحْذفٌ 
نَُّه َغاَر َوَغِضَب ِمْن َأْن ُيْعَبَد َأْي إِ  [63:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا}اًِّلْحِتَجاِج َعَلْيِهْم: 

َغاُر َمَعُه َفَفَعَل َهَذا ِبَها ِلَذِلَك، ِإْن َكاُنوا  ُهوَ   ِبُنْطِق ْم. َفَعلََّق ِفْعَل اْلَكِبيرِ َفاْسَأُلوهُ  ِطُقونَ نْ يَ َوُيْعَبَد الصِ 
ََلِم  َنَطَق َهُؤًَّلِء. َوِفي اْلكَ ْلَفاِعُل ِإنْ اْل ُهَو بَ اْلَخِريَن، َتْنِبيًها َلُهْم َعَلى َفَساِد اْعِتَقاِدِهْم. َكَأنَُّه َقاَل: 

 . [63:اْْلَْنِبَياءة ]سور  {ونَ ْم ِإْن كاُنوا َيْنِطقُ َفْسَئُلوهُ } َتْقِديٌم َعَلى َهَذا التَّْأِويِل في قوله:
َبَد. يعلم وًّل َيْسَتِحق  َأْن ُيعْ  ًّل يتكلم وًّل نَّ َمنْ َوِقيَل: َأَراَد َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم ِإْن َكاُنوا َيْنِطُقوَن. َبيََّن أَ 

ْن َنَطُقوا َفِإنَُّهْم إِ ْي َسُلوُهْم ِذِب. أَ ٌة َعِن اْلكَ َوَكاَن َقْوُلُه ِمَن اْلَمَعاِريِض، َوِفي اْلَمَعاِريِض َمْنُدوحَ 
ُقوَن، َوِإْن َلْم َيُكوُنوا َيْنِطُقوَن َفَلْيَس ُهَو اْلَفاِعَل. َوفِ  ِم اْعِتَراٌف ِبَأنَُّه ُهَو َذا اْلَكََل هَ ي ِضْمِن ُيَصدِ 

ِحيحُ  ،اْلَفاِعلُ  َدُه َعَلى نَ  ؛َوَهَذا ُهَو الصَّ نَُّهْم َرَج التَّْعِريِض. َوَذِلَك أَ  َخَرَج َمخْ  َأنَّهُ ْفِسِه، َفَدلَّ ِْلَنَُّه َعدَّ
ُد َما ًّل َيا َأَبِت ِلَم َتْعبُ }ِبيِه: َراِهيُم ْلَِ اَل ِإبْ َكاُنوا َيْعُبُدوَنُهْم َوَيتَِّخُذوَنُهْم آِلَهًة ِمْن ُدوِن ّللاَِّ، َكَما قَ 

 .[ اْلَيةَ 42مريم:] {َيْسَمُع َوًّل ُيْبِصر
 ْلن العمى والصمم نقص وعيب، يزري بمن اتصف به، فال يستحق العبادة.

ُعروَن ِلَيُقوُلروا ِإنَُّهرْم ًَّل َيْنِطُقروَن َوًَّل َيْنفَ  [63:اْْلَْنِبَيراء]سرورة  {َبْل َفَعَلُه َكِبيرُرُهْم َهرَذا}َفَقاَل ِإْبَراِهيُم:  
وَن، َفَيُقوُل َلُهْم َفِلَم َتْعُبُدوَنهُ  مَِّة َفْرُض ُجوُز ِعْنَد اْْلُ َوِلَهَذا يَ  ُة ِمْنُهْم، اْلُحجَّ ْم؟ َفَتُقوُم َعَلْيِهمُ َوًَّل َيُضر 

ةِ ْقَرُب ِفي اأَ ِإنَُّه فَ اْلَباِطِل َمَع اْلَخْصِم َحتَّى َيْرِجَع ِإَلى اْلَحقِ  ِمْن َذاِت َنْفِسِه،   .ْلُحجَّ
 وعلى سبيل التنزل يقال مثل هذا. ،الفتراضاعلى سبيل  إنما

ْبَهِة، َكَما َقاَل ِلَقْوِمِه:    {ِإنِ ي َسِقيمٌ }و  ،أختي وهذه ،[78:]سورة اْلنعام {َهَذا َربِ ي}َوَأْقَطُع ِللش 
َمْيَقِع" َبْل وَ  [63:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا}وَ  [89:الصافات]سورة   (َفَعلَّهُ )َقَرَأ اْبُن السَّ

:ِم ِبَمْعَنى َفَلَعلَّ اْلَفاِعَل َكِبيُرُهْم. َوَقاَل اْلكِ ِبَتْشِديِد الَلَّ  سورة ] {َبْل َفَعَله}َد َقْوِلِه: نْ اْلَوْقُف عِ  َساِئي 
َل: َأْي َلْم . َوِقي[63:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {َذاَكِبيُرُهْم هَ }َأْي َفَعَلُه َمْن َفَعَلُه، ُثمَّ َيْبَتِدُئ  [63:اْْلَْنِبَياء

ْثِبَت َباَدَتَها َيْلَزُمُه َأْن يُ عِ ِن اْعَتَقَد . َأْي مَ ْن َيُكوَن َفَعَلُه َكِبيُرُهْم؟ َفَهَذا ِإْلَزاٌم ِبَلْفِظ اْلَخَبرِ ينكرون أَ 
 َلَها ِفْعًَل، َواْلَمْعَنى: َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم ِفيَما َيْلَزُمُكْم.

فلما  ،إذا كان يستحق العبادة ،لتنزلا هذا على سبيل ،يستحق العبادة ،فيما تدعون أنه يعقل
 .التنزل ؟ ال شك أنه هو الذي فعل هذا، كل هذا على سبيليرضى أن يعبد غيره وهو الكبير

ُ َعَلْيِه - َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ  :َرَوى اْلُبَخاِري  َوُمْسِلٌم َوالتِ ْرِمِذي  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقالَ  الثَّاِنَيُة:  َصلَّى ّللاَّ
 ،[89]الصافات: {ِإنِ ي َسِقيمٌ }: َلْم َيْكِذْب ِإْبَراِهيُم النبي في شي قط إًّل في ثَلث»: -َسلَّموَ 

. َوَقاَل:  [63:اْْلَْنِبَياء]سورة  «{َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهْم َهَذا} َوَقْوُلُه: ،َوَقْوُلُه: ِلَساَرَة ُأْخِتي )َلْفُظ التِ ْرِمِذيِ 
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ْسَراِء ِفي َصِحيِح ُمْسِلمٍ َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.  ُ -، ِمْن َحِديِث َأِبي ُهَرْيَرةَ َوَوَقَع ِفي اإلِْ َرِضَي ّللاَّ
ِة ِإْبَراِهيَم َقاَل: َوَذَكَر َقْوَلُه ِفي اْلَكْوَكِب  -َعْنهُ  . َفَعَلى َهَذا [78]سورة اْلنعام: {َهَذا َربِ ي} :ِفي ِقصَّ

َلْم َيْكِذْب ِإْبَراِهيُم النَِّبي  »َقْد َنَفى ِتْلَك ِبَقْوِلِه:  -عليه السَلم-الرسول َتُكوُن اْلَكِذَباُت َأْرَبًعا ِإًّلَّ أن
َبْل َفَعَلُه } َوَقْوُلُه: ،[89]الصافات: {ِإنِ ي َسِقيمٌ } :َقط  ِإًّلَّ ِفي َثََلِث َكِذَباٍت ِثْنَتْيِن في ذات هللا قوله

َيُعدَّ َعَلْيِه  لم وإنما ،الحديث لفظ مسلم «َدٌة ِفي َشْأِن سارةَوَواحِ  [63:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َكِبيُرُهمْ 
ُ َأْعَلمُ  -ِْلَنَّهُ  ؛[ َكِذَبًة َوِهَي َداِخَلٌة ِفي اْلَكِذِب 78:نعاماْل ] {َهَذا َربِ ي}َقْوَلُه ِفي اْلَكْوَكِب:  َكاَن  -َوّللاَّ

 ْكِليٍف. ِحيَن َقاَل َذِلَك ِفي َحاِل الطفولة، َوَلْيَسْت َحاَلَة تَ 
ا هرذ}ال على أنه يريد أن يتدرج بهم  ،هذا القول على أساس أنه قاله ال على سبيل اإللزام لقومه

 [87نعام:]اْل {يقاَل هرذا َرب  }هنا على سبيل االعتقاد لما رأى هذا . [77:عامناْل] {َرب ي َفَلم ا َأَفلَ 
محموٌل على أنه في حال طفولة، نفسه على هذا، وهذا  قرارهما يوجد أكبر منه في الكون هذه 

، اوغريب أيًض  ،شيٌء كبيرهو أيًضا  ،وال تناله القوى  ،باعتبار أنه شيٌء مرتفع ال تناله اْليدي
يستحق  وأنه ال ،عرف النقص فيه [77نعام:]اْل {َفَلم ا َأَفلَ }فال يتصور في الوجود غيره أن يعبد 

 ،أنه لم يقل ذلك على سبيل االعتقاد ل العلمأه أكثرعند  ، هذا قول، لكن القول اآلخربادةالع
َنأِبَياء]سورة  {َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهمْ }: وإنما قاله مثل ما قال  {قاَل هرذا َرب ي}رجهم دستييريد أن  .[63:اْلأ

  ؟ين ربكما هذا، ثم بعد ذلك إذا أفل قال: أقالوا: نعم هذا الرب، يريد أن يقولو  [78نعام:]اْل
ض المبتدعة، ومثل ما يفعل بعض...لكن هذا على سبيل التدريج، اآلن بعض مثل ما يفعل بع

من  ون ؤ ويتبر رجون المسلمين ْلمور فمثاًل: يأتي اليهود دفي حال ضعف المسلمين، يستالكفار 
هم قتلوه، هذا من باب  ،دم المسيح، فيأتي السذج من ينتسب إلى اإلسالم يقول: ال، ال

، وهي طريقٌة سليمة؛ إليقاع اب المناظرة عند جميع الطوائفوهذه معروفة في ب ،االستدراج
نه رب زامهم أنه مادام تعتقدون أذا؛ إللقال ه -عليه السالم-يقاع الخصم، فإبراهيمالخصم، إل

بهم، إذا اعترفوا بأن هذا ر فعلى عباده،  اوالمفترض في الرب أن يكون رقيبً ين راح؟ ألماذا أفل؟ ف
في  اج معروفر المقصود أن االستد .ا ربكم خالق هذا وخالق غيرهوهذا ال يصلح للربوبية إذً 

  المناظرة.
. َأْو َعَلى ْسِتْفَهامِ ْمَزُة اًّلِ اإلنكار، َوُحِذَفْت هَ و َأْو َقاَل ِلَقْوِمِه ُمْسَتْفِهًما لهم على جهة التوبيخ 

ُبوبِ َيْصُلحُ  ُر ًَّل َتْنِبيًها َعَلى َأنَّ َما َيَتَغيَّ  ِق اًِّلْحِتَجاِج َعَلى َقْوِمهِ َطِري َمْت َهذِ  ِللر  ِه اْلُوُجوُه يَِّة. َوَقْد َتَقدَّ
 َواْلَحْمُد ّلِلَِّ.  ،ُمَبيََّنةً  [اْْلَْنَعامِ ]ُكل َها ِفي 

: ِفي َهَذا اْلَحِديِث ُنْكَتٌة ُعْظَمى َتْقِصُم الظَّْهَر، وَ  الثَّاِلَثُة: -ِهَي َأنَّهُ َقاَل اْلَقاِضي َأُبو َبْكِر ْبُن اْلَعَرِبيِ 
ََلمُ  ِبِهَما َعْن ِديِن ّللاَِّ َوُهَما   َكِذَباٍت ِثْنَتْيِن َما َحلَلْم َيْكِذْب ِإْبَراِهيُم ِإًّلَّ ِفي َثََلِث »َقاَل:  -َعَلْيِه السَّ

يعد  ولم ،[63:اْْلَْنِبَياء]سورة  «{َبْل َفَعَلُه َكِبيُرُهمْ }وقوله  ،[89]الصافات: {ِإنِ ي َسِقيمٌ } َقْوُلهُ 
ْبَراِهيمَ  ،َهِذِه ُأْخِتي ِفي َذاِت ّللاَِّ َتَعاَلى :قوله َعَلْيِه -َوِإْن َكاَن َدَفَع ِبَها َمْكُروًها، َوَلِكنَُّه َلمَّا َكاَن إلِ
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ََلمُ   ِْلَنَُّه ًَّل ُيْجَعُل َوَذِلكَ  ؛ِفيَها َحظٌّ ِمْن ِصَياَنِة ِفَراِشِه َوِحَماَيِة َأْهِلِه، َلْم َيْجَعْلَها ِفي َذاِت ّللاَِّ  -السَّ
 اِتِه ِإًّلَّ اْلَعَمُل اْلَخاص...ِفي َجْنِب ّللاَِّ َوذَ 
 العمل الخالص.

ْنَيا، َواْلَمَعاِريُض ِمْن َشَوائِ  ُص اْلَخال اِتِه ِإًّلَّ اْلَعَملُ َوَذِلَك ِْلَنَُّه ًَّل ُيْجَعُل ِفي َجْنِب ّللاَِّ َوذَ   لَِّتي اِب الد 
يِن َكاَنْت ّلِلَِّ ُسْبَحاَنهُ َتْرِجُع ِإَلى النَّ  يُن اْلخاِلُص }َما َقاَل: ، كَ تعالىو  ْفِس ِإَذا َخَلَصْت ِللدِ   {َأًّل ّلِلَِّ الدِ 

ُ َأْعَلُم.وَ َتَضْت َهَذا. اِهيَم اقْ . َوَهَذا َلْو َصَدَر ِمنَّا َلَكاَن ّلِلَِّ، َلِكْن َمْنِزَلُة ِإْبرَ [3]الزمر:  ّللاَّ
، والملحوظ بالمعاريض فخرج من الحيلة ،يراود شخًصا على زوجتهأحد  جاء مثالً  الو صدر من

إنسان غير فعله  لو عنيي -جل وعال- وأمر أن هذه معصية هلل ،أمر النفس وحظوظها :أمران
هو يلحظ و ؛ ْلن هذا الشخص منزلة إبراهيم، لكان الملحوظ فيها ما كان هلل أقوى  وغيرإبراهيم 

ر منزلة شخص فهذه باعتبا -ل وعالج- ن هذه معصية هللأ مصلحته الخاصة، ويلحظ أيًضا
 هلل يماف وقد شرك -معليه السال- غير معصوم يليق به مثل هذا الكالم، لكن مثل منزلة إبراهيم

 لكن المنزلة -ل وعالج- هذا ينقلب هللإن كان أيًضا و ، بذاته وفراشه فيما يخص -جل وعال-
ما يقول على ه من قريب وال من بعيد مثل إبراهيم، منزلة عظمى، ال ينبغي أن يلحظ حظ نفس

 سيئات المقربين، تختلف منازل الناس. حسنات اْلبرار إن :أهل العلم
ْيِء  الرَّاِبَعُة:  ْخَباُر َعِن الشَّ  ِه. َواْْلَْظَهُر َأنَّ َقْولَ ا ُهَو َعَليْ مَ ِخََلِف بِ َقاَل ُعَلَماُؤَنا: اْلَكِذُب ُهَو اإلِْ

ََلمُ - ِفيَما َأْخَبَر َعْنهُ  ِإْبَراِهيمَ  َعاِريَض َوَحَسَناٍت ْن َكاَنْت مَ ، َوإِ يضِ اْلَمَعارِ  َكاَن ِمنَ  -َعَلْيِه السَّ
ْتَبِة، وَ  ْنَها اْلَمْنِزَلَة، َواْسَتْحَيا مِ  ْن ُمَحمَّدٍ عَ َخَفَضْت َوُحَجًجا ِفي اْلَخْلِق َوَدًَّلًَّلٍت، َلِكنََّها َأثََّرْت ِفي الر 

َفاَعِة، َفِإنَّ اْْلَْنِبَياَء َقاِئُلهَ  ََلًًّل ْشِفُق ِمْنُه َغْيُرُهْم ِإجْ يُ  ِممَّا ًَّل ْشِفُقونَ يُ ا، َعَلى َما َوَرَد ِفي َحِديِث الشَّ
ر َكْيَفَما حق ْلمَوُيَصرِ َح بال ،اْلَحق ِ  َيْصَدَع بِ َأنْ  لَّةِ  ِفي الن ُبوَِّة َواْلخُ ّلِلَِّ، َفِإنَّ الَِّذي َكاَن َيِليُق ِبَمْرَتَبِتهِ 

ْخَصَة فكان ما كان من َص َلُه َفَقِبَل الر  ِفي  ِلَهَذا َجاءَ القصة وَ و القصة،  هذه َكاَن، َوَلِكنَُّه ُرخِ 
َفاَعِة  لبناء كخمسة يِهَما على افِ ِب َوَراَء ِبَنْص  «ِمْن َوَراَء َوَراءَ  َخِليًَل ِإنََّما اتََّخْذُت »َحِديِث الشَّ
ِإَعاَدِة بِ  «ْن َوَراءُ مِ  َوَراُء ِمنْ »َجاِري َبْيَت َبْيَت. َوَوَقَع ِفي َبْعِض ُنَسِخ ُمْسِلٍم  :عشر، وكما قالوا

مِ  ٍد ِمْنُهَمال  َواحِ ِمْن، َوِحيَنِئٍذ ًَّل َيُجوُز اْلِبَناُء َعَلى اْلَفْتِح، َوِإنََّما ُيْبَنى كُ  َع َعِن ِْلَنَُّه ُقطِ  ؛َعَلى الضَّ
َضاَفِة َوُنوِ  نَ اُف ُأْعرِ َي اْلُمَضاُف َكَقْبُل َوَبْعُد، َوِإْن َلْم ُيْنَو اْلُمَض اإلِْ  ؛َصِرفُ َغْيَر َأنَّ َوَراَء ًَّل َينْ  َب َوُنوِ 

: َوهِ ، َقاَل اْلَجْوَهرِ يةور  ِْلَنَّ َأِلَفُه ِللتَّْأِنيِث، ْلنهم قالوا في تصغيرها َعَلى َهَذا َيِصح  فَ َي َشاذٌَّة. ي 
 ِفيِهَما.  «ِمنْ »َما َمَع ُوُجوِد اْلَفْتُح ِفيهِ 

ًرا َعْن َغْيِري. َوُيْسَتَفاُد مِ  ِإًّلَّ ِلَمْن  َة َلْم َتِصحَّ ِبَكَماِلَهاَأنَّ اْلُخلَّ  ْن َهَذاَواْلَمْعَنى ِإنِ ي ُكْنُت َخِليًَل ُمَتَأخِ 
َم. وَ  ُ َعَلْيِه َوسَ - َنا ُمَحمَّدٌ َنِبي   ُهوَ َصحَّ َلُه ِفي َذِلَك اْلَيْوِم اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد َكَما َتَقدَّ  .-لَّمَ َصلَّى ّللاَّ

َأْي َرَجَع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُرُجوَع  [64:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفَرَجُعوا ِإلى َأْنُفِسِهمْ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
ِة َخْصِمِه.  ِة ُحجَّ ِتِه، اْلُمَتَفطِ ِن ِلِصحَّ ]سورة  {قاُلوا ِإنَُّكْم َأْنُتُم الظَّاِلُمونَ فَ }اْلُمْنَقِطِع َعْن ُحجَّ
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َأْي ِبِعَباَدِة َمْن ًَّل َيْنِطُق ِبَلْفَظٍة، َوًَّل َيْمِلُك ِلَنْفِسِه َلْحَظًة، َوَكْيَف َيْنَفُع َعاِبِديِه َوَيْدَفُع  [64:اْْلَْنِبَياء
 َعْنُهُم اْلَبْأَس، َمْن ًَّل َيُرد  َعْن َرْأِسِه اْلَفْأَس.

 ا قال الشاعر العربي:مثل م
 رٌب يبووووووووووووووووووووووووووووووول الثعلبووووووووووووووووووووووووووووووان برأسووووووووووووووووووووووووووووووه

 
 لقووووووود هوووووووان مووووووون بالوووووووت عليوووووووه الثعالوووووووب 

 
، هذا يستحق أن يعبد! كيف يدفع عن ؟ من ال يرد عن رأسه الفأسذا يستحق عبادةههل مثل 

 ؟!عابديه
ْم هدِ ناَ ى َجْهِلِهْم َوعِ اُدوا ِإلَ َأْي عَ  [65:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُثمَّ ُنِكُسوا َعلى ُرُؤِسِهم}َقْوُلُه تعالى:  

َقاِطًعا   [66:اْْلَْنِبَياء]سورة  {قالَ }ف [65:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َلَقْد َعِلْمَت ما هُؤًّلِء َيْنِطُقونَ } َفَقاُلوا:
ُلونَ  ًّل َفُعُكْم َشْيئًا وَ ا ًَّل َينْ وِن ّللاَِّ مَ َن ِمْن دُ َأَفَتْعُبُدو}: ِلَما ِبِه َيْهُذوَن، َوُمْفِحًما َلُهْم ِفيَما َيَتَقوَّ

ُكمْ   َوِلما َتْعُبُدوَن ِمنْ } )ِي النََّتُن َلُكمْ أَ ) [67:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُأفٍ  َلُكمْ }. [66:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َيُضر 
 . {ُدوِن ّللاَِّ َأَفَل َتْعِقُلونَ 

َوِفيِه  ،ِمْن ِإْبَراِهيمَ  َخَجًَل  مرؤوسهأي طأطئوا  [65:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُنِكُسوا َعلى ُرُؤِسِهم}وقيل 
ورة ]س {ِسِهمُنِكُسوا َعلى ُرؤُ } :بل قال ،ِْلَنَُّه َلْم يقل نكسوا رؤوسهم بفتح الكاف ؛َنَظرٌ 

ِل اْْلَْمرِ  [65:اْْلَْنِبَياء وا َعَلى َما َكاُنوا َعَلْيِه ِفي َأوَّ اَل: أدركهم ْبُن َعبَّاٍس قَ  َوَكَذا َقاَل اَأْي ُرد 
 .ء فعادوا إلى كفرهمالشقا

ُقوهُ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  ِة َأَخَذْتُهْم ِعزٌَّة ِبإِ َلمَّا اْنَقَطعُ  [68:اْْلَْنِبَياء]سورة  {قاُلوا َحرِ  ُفوا ْثٍم َواْنَصرَ وا ِباْلُحجَّ
ُقوُه. ُرِوَي َأنَّ َقائِ  ْن مِ َو َرُجٌل ِمَن اْْلَْكَراِد هُ ِة اْلَمَقالَ  َل َهِذهِ ِإَلى َطِريِق اْلَغْشِم َواْلَغَلَبِة َوَقاُلوا َحرِ 

َخَسَف ُمُه هيزُر فَ َقاُل: اسْ َأْعَراِب فارس، أي من باديتها، قاله ابن عمر َوُمَجاِهٌد َواْبُن ُجَرْيٍج. َويُ 
ُ ِبِه اْْلَْرَض، َفُهَو َيَتَجْلَجُل ِفيَها ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة.    ُنْمُروُد. ِلُكُهمْ ْل َقاَلُه مَ ِقيَل: بَ وَ ّللاَّ

ِْلَنَُّه َيُسب َها َوَيِعيُبَها. َوَجاَء ِفي اْلَخَبِر:  ؛ِبَتْحِريِق ِإْبَراِهيمَ   [68:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َواْنُصُروا آِلَهَتُكمْ }
َحاَق: َوَجَمُعوا َأنَّ ُنْمُروَد َبَنى َصْرًحا ُطوُلُه َثَماُنوَن ِذَراًعا َوَعْرُضُه َأْرَبُعوَن ِذَراًعا. َقاَل اْبُن ِإسْ 

ْت، َحتَّى ِإْن َكاَن الطَّاِئُر َلَيُمر  ِبَجَنَباِتَها َفَيحْ  َتِرُق ِمْن اْلَحَطَب َشْهًرا ُثمَّ َأْوَقُدوَها، َواْشَتَعَلْت َواْشَتدَّ
ِة َوَهِجَها. ُثمَّ َقيَُّدوا ِإْبَراِهيَم َوَوَضُعوُه ِفي اْلَمْنَجِنيِق َمْغُلوًًّل. َوُيَقالُ  : ِإنَّ إبليس صنع لهم ِشدَّ

المنجنيق يومئذ. فضجت السموات َواْْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ ِمَن اْلَمََلِئَكِة َوَجِميِع اْلَخْلِق، ِإًّلَّ الثََّقَلْيِن 
ُق ِفيكَ  ًة َواِحَدًة: َربََّنا! ِإْبَراِهيَم َلْيَس ِفي اْْلَْرِض َأَحٌد َيْعُبُدَك َغْيَرُه ُيَحرَّ َلَنا ِفي ُنْصَرِتِه.  َفْأَذنْ  ،َضجَّ

ُ َتَعاَلى:" ِإِن اْسَتَغاَث ِبَشْيٍء ِمْنُكْم َأْو َدَعاُه َفْلَيْنُصْرُه َفَقْد َأِذْنُت َلُه ِفي َذِلَك َوإِ  ْن َلْم َيْدُع َفَقاَل ّللاَّ
 -َوُهَو ِفي اْلَهَواءِ  -، َأَتاُه ُخزَّاِن اْلَماءِ َفَلمَّا َأَراُدوا ِإْلَقاَءُه ِفي النَّارِ  ،َغْيِري َفَأَنا َأْعَلُم ِبِه َوَأَنا َوِلي ُه"

يِح َفَقاَل: َفَقاُلوا: َيا ِإْبَراِهيُم ِإْن َأَرْدَت َأْخَمْدَنا النَّاَر ِباْلَماِء. َفَقاَل: ًَّل َحاَجَة ِلي ِإَلْيُكْم. َوَأَتاُه َملَ  ُك الرِ 
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َماِء َفَقاَل: َلْو ِشْئَت َطيَّْرُت النَّاَر. َفَقاَل: ًَّل. ُثمَّ َرَفعَ  َماءِ " َرْأَسُه ِإَلى السَّ  ،اللَُّهمَّ َأْنَت اْلَواِحُد ِفي السَّ
ُ َوِنْعَم اْلَوِكيُل".  ،َلْيَس َأَحٌد َيْعُبُدَك َغْيِري  ،َوَأَنا اْلَواِحُد ِفي اْْلَْرضِ   َحْسِبَي ّللاَّ
ُ َعْنهُ -َوَرَوى ُأَبي  ْبُن َكْعٍب  ِإنَّ ِإْبَراِهيَم ِحيَن » :-ْيِه َوَسلَّمَ  َعلَ َصلَّى ّللاَُّ  -َعِن النَِّبي ِ  -َرِضَي ّللاَّ

ُك ًَّل َشِريَك َوَلَك اْلُملْ  ،َك اْلَحْمدُ لَ  ،ْلَعاَلِمينَ  َرب  اًَّل ِإَلَه ِإًّلَّ َأْنَت ُسْبَحاَنكَ  :َقيَُّدوُه ِلُيْلُقوُه ِفي النَّاِر َقالَ 
 َقاَل: َيا ِإْبَراِهيُم َأَلكَ ِجْبِريُل، فَ  َتْقَبَلهُ ِنيِق ِمْن َمْضِرٍب َشاِسٍع، َفاسْ َقاَل: ُثمَّ َرَمْوا ِبِه ِفي اْلَمْنجَ  َلكَ 

 . فقالعلمه بحالي ؤاليْسِبي ِمْن سَقاَل: حَ َحاَجٌة؟ َقاَل: َأمَّا ِإَلْيَك َفََل. َفَقاَل ِجْبِريُل: َفاْسَأْل َربََّك. فَ 
ُ َتَعاَلى َوُهَو َأْصَدُق اْلَقاِئِلينَ   [69:اْْلَْنِبَياءرة ]سو  {ْبراِهيمَ إِ مًا َعلى َيا ناُر ُكوِني َبْردًا َوَسَل} :ّللاَّ

». 
ُ ِفيَها َبْرًدا َيْرَفُع َحرََّها، وَ   ِه. َقاَل َها، َفَصاَرْت َسََلًما َعَليْ ْرَفُع َبْردَ َحراا يَ َقاَل َبْعُض اْلُعَلَماِء: َجَعَل ّللاَّ

َبْرُدَها َأَشدَّ َعَلْيِه ِمْن َحرِ َها،  َلَكانَ  [69:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َبْردًا َوَسَلماً } :َيُقلْ َأُبو اْلَعاِلَيِة: َوَلْو َلْم 
 ا َباِقًيا َعَلى اْْلََبِد. َلَكاَن َبْرُدهَ  [69:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َعلى ِإْبراِهيمَ }َوَلْو َلْم َيُقْل 

َ َتعَ   ا ِفي اْلَجِحيِم، َوَأْنَزَل ّللاَُّ ِة َفَبَسَطهَ اْلَجنَّ  اَلى َأْنَزَل ِزْرِبيًَّة ِمنَ َوَذَكَر َبْعُض اْلُعَلَماِء: َأنَّ ّللاَّ
ْو َلْم ُيْتِبْع َبْرَدَها لَ ُن َعبَّاٍس: يٌّ َوابْ َمََلِئَكًة: ِجْبِريَل َوِميَكاِئيَل َوَمَلَك البرد وملك السَلمة. َوَقاَل َعلِ 

: َوَأَمَر َأنََّها ُتْعَنى. َقاَل الس   َئْت َظنَّْت ًّلَّ ُطفِ ْرِدَها، َوَلْم َتْبَق َيْوَمِئٍذ َناٌر إِ َسََلًما َلَماَت ِإْبَراِهيُم ِمْن بَ  ي  دِ 
ُ ُكلَّ ُعوٍد ِمْن َشَجَرٍة َأْن َيْرِجَع ِإَلى َشَجرِِه َوَيْطَرَح َثمَ  نَّاُر ِمْن َوَقَتاَدُة: َلْم ُتْحِرِق ال َقاَل َكْعبٌ َرَتُه. وَ ّللاَّ

وا َفِإَذا ُهَو اؤ ْقَرَب ِمَن النَّاِر، ُثمَّ جَ َحٌد َأْن يَ ْقِدْر أَ َراِهيَم ِإًّلَّ ِوَثاَقُه. َفَأَقاَم ِفي النَّاِر َسْبَعَة َأيَّاٍم َلْم يَ ِإبْ 
 َقاِئٌم ُيَصلِ ي. 

يَها ِفي اْْلَيَّاِم الَِّتي ُكْنُت فِ  نِ ي ِفيَم مِ ط  َأْنعَ َما ُكْنُت َأيَّاًما قَ " َوَقاَل اْلِمْنَهاُل ْبُن َعْمٍرو َقاَل ِإْبَراِهيُم:
: َوَلْم َتْبَق َيْوَمِئذٍ  ْلَوَزُغ َفِإنََّها َأْت َعْنُه النَّاَر ِإًّلَّ اِإًّلَّ َأْطفَ  َدابَّةٌ  النَّاِر". َوَقاَل َكْعٌب َوَقَتاَدُة َوالز ْهِري 

ُ عَ - َكاَنْت َتْنُفُخ َعَلْيِه، َفِلَذِلَك َأَمَر َرُسوُل ّللاَِّ  . َوَقاَل ِلَها َوَسمَّاَها ُفَوْيِسَقةٌ ِبَقتْ  -َسلَّمَلْيِه وَ َصلَّى ّللاَّ
: ُأْلِقَي ِإْبَراِهيُم ِفي النَّاِر َوُهَو اْبُن ِستَّ  ْبَراِهيُم اَل اْبُن ُجَرْيٍج: ُأْلِقَي إِ َسَنًة. َوقَ  َعْشَرةَ  ُشَعْيٌب اْلِحمَّاِني 

َل الثَّْعلَ  ِفي النَّاِر َوُهَو اْبُن ِست ٍ  ، وَ َوِعْشِريَن َسَنًة. َذَكَر اْْلَوَّ ُ َأْعلَ الثَّاِني الْ ِبي  ، َفاّلِلَّ  ُم. َماَوْرِدي 
: َبَرَدْت ِنيَراُن اْلرض جميعا فما أنضجت كراعً  ِلٌس رح َوُهَو َجامن الص دا، فرآه نمرو َوَقاَل اْلَكْلِبي 

ِريِر ُيْؤِنُسُه َمَلُك الظِ لِ . فَ  ب  َرب َك!َعَلى السَّ  .ْرَبَعَة آًّلف بقرة وكف عنهَبنَّ َلُه أَ َْلَُقر ِ  َقاَل: ِنْعَم الرَّ
أعظم من هذا لو أراد  وإال ما[ 101]سورة يونس: {َعن َقوٍم ًّل ُيؤِمنونَ  َوما ُتغِني الياُت َوالن ُذرُ }

ب العقل الذي رك مور مع وجودهللا هدايتهم، لكن لما كتبت عليهم الشقاء ما نفعهم، مثل هذه اْل
عم نِ نه ْل ؛تقرب بأربعة أالف بقرة ،، وهللا المستعانلوال أن هللا كتب عليهم الشقاوةم دبني آفي 
 [ ال23ن:]سورة الفرقا {َهَباًء مَّنُثوًرا}لكن تتقرب له وأنت تعبد غيره؟!  ،عم الربعم نِ نَ  ،الرب
 .هينفع
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 وقومه دَد نمرو َأْي َأَرا [70:اْْلَْنِبَياءورة ]س {َوَأراُدوا ِبِه َكْيداً }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
 وأصحابه عندك؟ أم قومه؟ 

 قومه.
 عندنا أصحابه.

عمالهم، أفي  [70:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {َفَجَعْلناُهُم اْْلَْخَسِرينَ }أن يمكروا به أراد نمرود وأصحابه 
 يهم أضعف خلقه علّللاَُّ اٍس: َسلََّط ورددنا مكرهم عليهم بتسليطنا َأْضَعِف َخْلِقَنا. َقاَل اْبُن َعبَّ 

َبْت ِدَماَءُهْم، وَمُهْم َوَشرِ َلْت ُلحُ ِه َتُلوُح، َأكَ َأى ِعَظاَم َأْصَحاِبِه َوَخْيلَحتَّى رَ  دالبعوض، فما برح نمرو 
ي ْكَرَم النَّاِس َعَلْيِه الَّذِ ، َوَكاَن أَ ِدَماَغهُ  َوَوَقَعْت َواِحَدٌة ِفي ِمْنَخرِِه َفَلْم َتَزْل َتْأُكُل ِإَلى َأْن َوَصَلْت 

 ِة َسَنٍة.َبِعِمائَ ٍة ِمْن َحِديٍد. َفَأَقاَم ِبَهَذا َنْحًوا ِمْن َأرْ َيْضِرُب َرْأَسُه ِبِمْرَزب
ْيناُه َوُلوطًا ِإَلى اْْلَْرِض الَِّتي باَرْكنا فِ }َقْوُلُه َتَعاَلى:   ُد ِرييُ   [71:اْْلَْنِبَياء ]سورة {اَلِمينَ يها ِلْلعَوَنجَّ

ْيَنا إبراهيم ولوطً  اَلُه قَ عمه   -معليه السَل- وكانا بالعراق. وكان إبراهيم ،أرض الشام ا إلىَنجَّ
. َواْلَبَرَكُة َها َمَعاِدُن اْْلَْنِبَياءِ َها، َوِْلَنَّ َأْنَهارِ وَ ِلَكْثَرِة ِخْصِبَها َوِثَماِرَها  ؛اْبُن َعبَّاٍس. َوِقيَل: َلَها ُمَباَرَكةٌ 

ُة َمكَُّة. بَّاٍس: اْْلَْرُض اْلُمَباَركَ عَ َقاَل اْبُن ْبَرْح. وَ  اْلَخْيِر، َوِمْنُه َبَرَك اْلَبِعيُر ِإَذا َلِزَم َمَكاَنُه َفَلْم يَ ُثُبوتُ 
ُ َأْكَثَر اْْلَْنبِ  ؛َوِقيَل: َبْيُت اْلَمْقِدسِ  ، َعْذَبُة  َوالن ُمو ِ ِثيَرُة اْلِخْصِب كَ ِهَي َأْيًضا َياِء، وَ ِْلَنَّ ِمْنَها َبَعَث ّللاَّ

 .اْلَماءِ 
 ، البركة هناك.[1]سورة اإلسراء: }الَمسِجِد اَْلقَصى الَّذي باَركنا َحوَلُه{

، َعْذَبُة اْلَماءِ  َلْيَس  ِض. َقاَل َأُبو اْلَعاِلَيِة:ُق ِفي اْْلَرْ َتَفرَّ َوِمْنَها يَ  ،َوِهَي َأْيًضا َكِثيَرُة اْلِخْصِب َوالن ُموِ 
ْخَرِة الَِّتي ِبَبْيتِ َماٌء عَ  َماِء ِإَلى الصَّ ُق ِفي اْْلَْرِض. َونَ ِدِس، ُثمَّ يَ  اْلَمقْ ْذٌب ِإًّلَّ َيْهِبُط ِمَن السَّ ْحُوُه َتَفرَّ

 َعْن َكْعِب اْْلَْحَباِر. َوِقيَل: اْْلَْرُض اْلُمَباَرَكُة ِمْصُر.
ِْلَنَُّه َدَعا ِفي  ؛َأْي ِزَياَدةً  [72:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {اِفَلةً َوَوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َوَيْعُقوَب ن}َقْوُلُه َتَعاَلى:  

 ِإْذ َقاَل: ؛َسَألَ  ًة َعَلى َماَأْي ِزَيادَ  َفَكاَن َذِلَك َناِفَلًة، ،َيْعُقوَب ِمْن َغْيِر ُدَعاءٍ في َوِزيَد  ،ِإْسَحاقَ 
اِلِحينَ } َوَلِد. اَدٌة َعَلى الْ ِْلَنَُّه ِزيَ  ؛َناِفَلةٌ  :َوَلِد اْلَوَلدِ [. َوُيَقاُل لِ 100]الصافات: {َربِ  َهْب ِلي ِمَن الصَّ
ْلَناُه اِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َجعَ َأْي َوُكَلا ِمْن ِإْبرَ  [72:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُكَلا َجَعْلنا صاِلِحينَ }

ََلحِ ُق ِبَخلْ ا َيَتَحقَّ َصاِلًحا َعاِمًَل ِبَطاَعِة ّللاَِّ. َوَجْعُلُهْم َصاِلِحيَن ِإنَّمَ  ِق  َوالطَّاَعِة َلُهْم، َوِبَخلْ ِق الصَّ
 َتَعاَلى.   ّلِلَِّ اْلُقْدَرِة َعَلى الطَّاَعِة، ُثمَّ َما َيْكَتِسُبُه اْلَعْبُد َفُهَو َمْخُلوقٌ 

نهم من أهل السعادة، أما أوكتابة ذلك لهم، و  ،-جل وعال- جعلهم صالحين بتوفيقهم من قبل هللا
قبل ذلك خلق  ،هي مخلوقة ومقدرةلكن  ،الصالح والطاعة، ال شك أن أفعال العباد مخلوقةخلق 

وإنما تخلق  ،القدرة واالستطاعة ال يملكها العبد قبل الفعلأن عند اْلشاعرة  ،القدرة على الطاعة
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مع شروعه  ،اإلنسان ال يستطيع أن يفعل حتى تخلق له هذه القدرة ،تخلق مع الفعل ،مع الفعل
 .هذا ال شك أنه ضالل ،ي الفعلف

َأْي ُرَؤَساَء ُيْقَتَدى ِبِهْم ِفي  [73:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {َوَجَعْلناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرنا}َقْوُلُه َتَعاَلى: 
َزْلَنا َعَلْيِهْم ِمَن اْلَوْحِي َما َأنْ بِ َأْي  [73:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {ِبَأْمِرنا}اْلَخْيَراِت َوَأْعَماِل الطَّاَعاِت. َوَمْعَنى 

َنا ِإيَّاُهْم نَّاَس ِإَلى ِديِنَنا ِبَأْمرِ َيْهُدوَن ال َمْعَنىَوِقيَل: الْ  ،َيْهُدوَن ِبِكَتاِبَنا :َواْْلَْمِر َوالنَّْهِي، َفَكَأنَُّه َقالَ 
ْن َأْي أَ  [73:اْْلَْنِبَياء]سورة  {اْلَخْيراتِ  ْم ِفْعلَ هِ َوَأْوَحْينا ِإَليْ } .ِبِإْرَشاِد اْلَخْلِق، َوُدَعاِئِهْم ِإَلى التَّْوِحيدِ 

َلِة َوِإيتاَء الزَّكاِة َوكاُنوا َلنا }َيْفَعُلوا الطَّاَعاِت.  أي  [73:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {اِبِدينَ عَوِإقاَم الصَّ
 .مطيعين

َمْنُصوٌب ِبِفْعٍل ُمْضَمٍر َدلَّ  {ُلوطاً } [74:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {َوُلوطًا آَتْيناُه ُحْكمًا َوِعْلماً }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
ُة ِبَأْمِر وَُّة، َواْلِعْلُم اْلَمْعِرفَ ُحْكُم الن بُ ا. َوالْ آَتْيَناُه. َوِقيَل: َأْي َواْذُكْر ُلوطً  اَعَلْيِه الثَّاِني، َأْي وآتينا لوطً 

يِن َوَما َيَقُع ِبِه اْلُحْكُم َبْيَن اْلُخُصوِم. َوِقي   .ا، َواْلَمْعَنى َواِحدٌ َفْهمً  [74:َياءاْْلَْنبِ ة ]سور  {ِعْلماً }َل: الدِ 
ْيناُه ِمَن اْلَقْرَيِة الَِّتي كاَنْت َتْعَمُل اْلَخباِئثَ } اْبُن قال ُدوَم. ُيِريُد سَ  [74:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {َوَنجَّ

ََل -َعبَّاٍس: َكاَنْت َسْبَع ُقَرى، َقَلَب ِجْبِريلُ   وٍط َوِعَياِلِه، َوِهَي ُزَغرُ اِحَدًة ِللُ وَ َأْبَقى ِستًَّة وَ  -مَعَلْيِه السَّ
َوِفي  ِز.ْحِر اْلِحَجاى َحدِ  بَ  ِإلَ ، َوَلَها ُقَرى َكِثيَرةٌ فلسطين إلى حد الشراة كورةمر من الَِّتي ِفيَها الث

َم. َعَلى مَ  اْلَخَباِئِث الَِّتي َكاُنوا َيْعَمُلوَنَها َقْوًَّلِن: َأَحُدُهَما: اللِ َواطُ   ا َتَقدَّ
 وهو جبٌل بنجد لطيء، والسراة بالمهملة جبلٌ  وهي موجودة في ثالث نسخ، ،إلى حد الشراة بالشين

 .عرفات إلى حد نجرانمن 
ْي أَ َراُط، َوالثَّاِني: الض   ،مَ َلى َما َتَقدَّ َواُط عَ َوِفي اْلَخَباِئِث الَِّتي َكاُنوا َيْعَمُلوَنَها َقْوًَّلِن: َأَحُدُهَما: الل ِ 

َراُط وخذَكاُنوا َيَتَضاَرُطوَن ِفي َناِديِهْم َوَمَجاِلِسِهْم. َوِقيَل:  ِإنَُّهْم كاُنوا }َوَسَيْأِتي.  اْلَحَصىف الض 
وقد  ،، َواْلُفُسوُق اْلُخُروجُ ّللاَِّ َأْي َخاِرِجيَن َعْن َطاَعِة  [74:اْْلَْنِبَياء]سورة { َقْوَم َسْوٍء فاِسِقينَ 

ْسََلِم. َوِقيلَ أي ِفي الن ُبوَّ  [75:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوَأْدَخْلناُه ِفي َرْحَمِتنا}تقدم.  : ِة. َوِقيَل: ِفي اإلِْ
ْحَمِة ِإْنَجاَءُه ِمْن َقْوِمِه  الِ ِإنَُّه ِمنَ }اْلَجنَِّة. َوِقيَل: َعَنى ِبالرَّ  .[75:ْْلَْنِبَياءا]سورة  {ِحينَ  الصَّ

ْي َواْذُكْر ُنوًحا ِإْذ َناَدى، َأْي َدَعا. أَ  [76:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُنوحًا ِإْذ َناَدى ِمْن َقْبلُ وَ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 
َذْر تَ َربِ  ًَّل }ُه: َلى َقْوِمِه، َوُهَو َقْولُ َأْي ِمْن َقْبِل ِإْبَراِهيَم َوُلوٍط عَ  [76:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِمْن َقْبلُ }

[. 10]القمر: {ب فانتصرأني مغلو } [ وقال لما كذبوه:26]نوح: {ِفِريَن َديَّاراً َعَلى اْْلَْرِض ِمَن اْلكا
ْيناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيمِ }  اْلَغَرِق. َواْلَكْرُب َأْي ِمنَ  [76:اءْْلَْنِبيَ ا]سورة  {َفاْسَتَجْبنا َلُه َفَنجَّ

ِديدُ   ْنُهْم. مِ َأِي اْلُمْؤِمِنيَن  [76:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َوَأْهَلهُ } ،اْلَغم  الشَّ
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]سورة  {ِمنَ } َأُبو ُعَبْيَدَة: َقالَ  [77:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َوَنَصْرناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنا}
]سورة  {آياِتنابِ َن َكذَُّبوا ي اْلَقْوِم الَّذِ ِمنَ } ِبَمْعَنى َعَلى. َوِقيَل: اْلَمْعَنى َفاْنَتَقْمَنا َلهُ  [77:اْْلَْنِبَياء
ِغيَر ِمْنُهْم َواْلَكِبيرَ اَأِي  [77:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفَأْغَرْقناُهْم َأْجَمِعينَ }. [77:اْْلَْنِبَياء   .لصَّ

ْيناُه َوَأْهَلهُ } في قوله: َنأِبَياء]سورة  {َفَنجَّ ويشمل  ،ل الزوجة، ويشماْلهل يشمل اْلوالد [76:اْلأ
 للكفار. ؛ ْلنه مضروب مثلء، لكن زوجه مستثناواجاْلز الذرية و 

َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم ْوِم ِه َغَنُم اْلقَ َفَشْت ِفينَ َوداُوَد َوُسَلْيماَن ِإْذ َيْحُكماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  
ْمناها ُسَلْيماَن َوُكَلا آَتْينا ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَسخَّ شاِهِديَن*  َوالطَّْيَر  َل ُيَسبِ ْحنَ اُوَد اْلِجبادْرنا َمَع َفَفهَّ

  :َن َمْسَأَلةً ِفيِه ِستٌّ َوِعْشري [78،79:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُكنَّا فاِعِلينَ 
 وعشرون.

 : َن َمْسَأَلةً ِفيِه ِستٌّ َوِعْشرو
ْرُهَما ِإْذ َأْي َواْذكُ  [78:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {ِإْذ َيْحُكمانِ  َوداُوَد َوُسَلْيمانَ } َقْوُلُه َتَعاَلى: :اْْلُوَلى

َوِإْن َجَمَعُهَما  ،اًِّلْجِتَماَع ِفي اْلُحْكمِ  [78:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ِإْذ َيْحُكمانِ } :َيْحُكَماِن، َوَلْم ُيِرْد ِبَقْوِلهِ 
ْنِفَراُدُه، َوَكاَن ااحد منهما على و حكم كل  ِفي اْلَقْوِل، َفِإنَّ ُحْكَمْيِن َعَلى ُحْكٍم َواِحٍد ًَّل َيُجوُز. َوِإنََّما

اْخُتِلَف ِفيِه َعَلى  [78:اْْلَْنِبَياءة ]سور  {ثِ ِفي اْلَحرْ } ،ُسَلْيَماُن اْلَفاِهَم َلَها ِبَتْفِهيِم ّللاَِّ َتَعاَلى ِإيَّاهُ 
ٍد َوُشَرْيٌح. ْبُن َمْسُعو ا يده، قالا نبتت عناقَقْوَلْيِن: َفِقيَل: َكاَن َزْرًعا، َقاَلُه َقَتاَدُة. َوِقيَل: كرمً 

ْرِع أَ  [78:اْْلَْنِبَياء]سورة  {اْلَحْرثِ }وَ   ِة.ْبَعُد ِمَن اًِّلْسِتَعارَ ُيَقاُل ِفيِهَما، َوُهَو ِفي الزَّ
أن تحرث إلى الزرع يحتاج  ،أكثر من العنب ،ْلن احتياج الزرع إلى الحرث أكثر من الكرم

 نها بقدر أصوله.يحرث شيٍء يسيٌر مف أما الكرم ،اْلرض كلها
ْت ِفيِه َلْيًَل، َأْي َرعَ  [78:اءْْلَْنِبيَ ا]سورة  {ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْومِ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  الثَّاِنَيُة: 

َصاِحُبَها.  َوَأْنَفَشَها ْت ِبََل َراٍع.ِر، ِإَذا َرعَ النََّهاَوالنَّْفُش الرَّْعُي ِباللَّْيِل. ُيَقاُل: َنَفَشْت ِباللَّْيِل، َوَهَمَلْت بِ 
اٌش. َوِفي َحِديِث َعْبِد ّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو: اْلَحبَُّة ِفي ا َأْي   اْلَبِعيِر َيِبيُت َناِفًشا،ِمْثَل َكِرشِ  ْلَجنَّةِ َوِإِبٌل ُنفَّ

. َوَقاَل اْبُن ِسيَدْه: ًَّل ُيَقاُل اْلَهَمُل فِ  ِبِل: الثَّالِ ا هُ ِإنَّمَ وَ  ،مِ ي اْلَغنَ َراِعًيا، َحَكاُه اْلَهَرِوي   َثُة:َو ِفي اإلِْ
يَل: ِليٌل َعَلى َأنَّ َأَقلَّ اْلَجْمِع اْثَناِن َوقِ دَ  [78:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم شاِهِدينَ }َقْوُلُه َتَعاَلى: 

 . [78:اْْلَْنِبَياء ]سورة {مْ ِلُحْكِمهِ } :اْلُمَراُد اْلَحاِكَماِن َواْلَمْحُكوُم َعَلْيِه، َفِلَذِلَك َقالَ 
ن أقل الجمع ثالثة، والجماعة تقوم أأقل الجمع اثنان عند كثير من أهل العلم، واْلكثر على 

]سورة  {َيْسَتْفُتوَنكَ } ، في آي الكاللةجمٌع حقيقة شرعية الجماعة فوق اثنتينباثنين، هذا 
َفِإن َكاَنَتا اْثَنَتْيِن َفَلُهَما }[ 11]سورة النساء: {َلُهنَّ ُثُلَثاَفِإن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن فَ } [176النساء:
َفوَق }: -جل و عال -وكلمة فوق هنا ماذا يراد بها؟ أي مثل قوله [176]سورة النساء: {الث ُلَثانِ 
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َفاضِربوا }من حيث اللفظ يسمونها صلة  [ يعني من حيث اللفظ زائدة،12]سورة اْلنفال: {اَْلعناقِ 
 .[ أي واضربوا اْلعناق12]سورة اْلنفال: {وَق اَْلعناقِ فَ 

ْمناها ُسَلْيمانَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  الرَّاِبَعُة: ْمَناُه اْلَقِضيََّة َواْلُحُكوَمةَ َأْي فَ  [79:ءاْْلَْنِبَيا]سورة  {َفَفهَّ  .هَّ
نه أحرز أن يبقي َأِبيِه في أ  ُحْكمَ ْيَمانَ ِإْذ َسَبَق َما َيُدل  َعَلْيَها. َوَفَضَل ُحْكُم ُسلَ  ؛َفَكنَّى َعْنَها

 ُكل ...
 أن يبقي ملك كل واحد.

َبًة  أن يبقي ملك كل َعَلْيِه - َداُودَ  َذِلَك َأنَّ وَ َذِلَك، بِ َواِحٍد ِمْنُهَما َعَلى َمَتاِعِه َوَتْبَقى َنْفُسُه َطيِ 
ََلمُ  َغَنَم ِإَلى َصاِحِب الحرث، ْل َدَفَع الْ بَ ْرَقٌة: ِث. َوَقاَلْت فِ َرَأى َأْن َيْدَفَع اْلَغَنَم ِإَلى َصاِحِب اْلَحرْ  -السَّ

 .والحرث إلى صاحب الغنم
َلى اْلَقْوِل لََّة الَِّتي ُأْفِسَدْت. َوعَ َقاِوُم اْلغَ َغَنَم تُ َقاَل اْبُن َعِطيََّة: َفُيْشِبُه َعَلى اْلَقْوِل اْلَواِحِد َأنَُّه َرَأى الْ 

َكاَن َيْجِلُس َعَلى اْلَباِب َلْيَماَن وَ سُ ِن َعَلى اِوُم اْلَحْرَث َواْلَغلََّة، َفَلمَّا َخَرَج اْلَخْصَماَرآَها ُتقَ  :الثَّاِني
 َم َقَضى َبْيَنُكَما َنِبي  ّللاَِّ  َفَقاَل: بِ اٍب آَخرَ الَِّذي َيْخُرُج ِمْنُه اْلُخُصوُم، َوَكاُنوا َيْدُخُلوَن ِإَلى َداُوَد ِمْن بَ 

ِرَفا َمِعي: َفَأَتى َأَباُه َر َهَذا اْنَص ْكَم َغيْ َفَقاًَّل: َقَضى ِباْلَغَنِم ِلَصاِحِب اْلَحْرِث: َفَقاَل َلَعلَّ اْلحُ َداُوُد؟ 
اَل: ؟ قَ َقاَل: َوَما ُهوَ فاْلَجِميِع.  َأْرَفُق بِ  َما ُهوَ َفَقاَل: َيا َنِبيَّ ّللاَِّ ِإنََّك َحَكْمَت ِبَكَذا َوَكَذا َوِإنِ ي َرَأْيتُ 

ْرَث ِإَلى َأْصَواِفَها، َوَتْدَفَع اْلحَ ُسُموِنَها وَ اِنَها وَ َيْنَبِغي َأْن َتْدَفَع اْلَغَنَم ِإَلى َصاِحِب اْلَحْرِث َفَيْنَتِفَع ِبَأْلبَ 
ْرُع ِإَلى َحاِلِه الَّ  َردَّ  َنِة اْلُمْقِبَلِة،م ِفي السَّ اَبْتُه الغنِتي َأَص َصاِحِب اْلَغَنِم ِلَيُقوَم َعَلْيِه، َفِإَذا َعاَد الزَّ

ُ َفْهَمَك. َوَقَضى ِبمَ  ًَّل َيْقَطعُ  ا ُبَنيَّ ُكل  َواِحٍد ِمْنُهَما َماَلُه ِإَلى َصاِحِبِه. َفَقاَل َداُوُد: ُوفِ ْقَت يَ  ا ّللاَّ
 .َقَضى ِبِه ُسَلْيَمانُ 

:َقاَل َمْعَناُه اْبُن َمْسُعوٍد َوُمَجاِهٌد َوَغْيُرُهَما. َقاَل اْلكَ   َم َدا ْلِبي  َسَدْتُه اْلَغَنُم َنَم َواْلَكْرَم الَِّذي َأفْ َد اْلغَ وُ َقوَّ
اُس، َقاَل: ِإنََّما َقَضى اَل النَّحَّ قَ َهَكَذا َفَكاَنِت اْلِقيَمَتاِن َسَواًء، َفَدَفَع اْلَغَنَم ِإَلى َصاِحِب اْلَكْرِم. وَ 

َمُة َما اَن َفَقْد ِقيَل: َكاَنْت ِقيْكِم ُسَلْيمَ حُ مَّا ِفي َكاَن َقِريًبا ِمْنُه. َوأَ  ِْلَنَّ َثَمَنَها ؛ِباْلَغَنِم ِلَصاِحِب اْلَحْرثِ 
 َناَل ِمَن اْلَغَنِم َوِقيَمُة َما َأْفَسَدِت اْلَغَنُم َسَواًء َأْيًضا. 

 ،يحكم؟ يحكم بمثل هذا بمَ  ،دخلت غنم إلى مزرعة فأكلته ،قصة مثل هذهلكن لو حصل اآلن 
 أو بحكٍم آخر؟ حكم سليمانب حكم داود أو

  ......طالب:...
ن صاحب الزرع فيكون حكمه هو الصواب، افترض أ فهم ومن الزم الفهم اإلصابة،بالوصفه 

م ما لك إال هذا، أو يقوَّ  :يقالعلف، ماذا يقال له؟ و رعي،  تحتاج إلىأريد الغنم، ال أنا قال: 
 زرعه؟
 فسدته من الزرع.أيقوم ما  طالب:
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هل نقول: إن حكم شرع ما قبلنا مثل حكمه م زرعه الذي أفسدته، لكن لو رضي بالغنم؟ نعم، يقو 
لة المسأ ؟عالقة لنا به المن قلبنا و إن هذا الشرع  :أم نقول ،شرعنا لم يرد بخالفه ،ساٍر علينا

 الخالف فيها.و معروفة عند أهل العلم 
 قد ًّل يرضى صاحب الغنم بالحرث. طالب:

قد  ، والتقويميستفاد منها سنة كاملةلحرث؛ ْلنه يتعب عليه سنة كاملة، وغنمه يدفع قيمة الزرع وا
 الطرفين.يكون أرفق بالجميع، أرفق ب

 كان صاحب الغنم من الرعاة يقول: ًّل أستطيع أقوم بالحرث. إن طالب:
  استعداٍد يرعى.والعكس، فالمزارع ما عنده 

َل َقْوٌم َداُودَ  [79:ْنِبَياءاْْلَ ]سورة  {ْينا ُحْكمًا َوِعْلماً َوُكَلا آتَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  اْلَخاِمَسُة: َعَلْيِه  -َتَأوَّ
ََلمُ   ..-السَّ

ٌم َأنَّ َداُودَ  َل َقوأ  .َتَأوَّ
َل َقْوٌم َأنَّ َداُوَد   .  اْلُحْكَم َواْلِعْلمَ ِفيَها ُأوِتيَ  ْم ُيْخِطْئ ِفي َهِذِه النَّاِزَلِة، َبلْ لَ  -عليه السَلم-َتَأوَّ

ْمناها ُسَلْيمانَ } َوَحَمُلوا َقْوَلُه: ُتُه نَُّه َفِضيَلٌة َلُه َعَلى َداُوَد َوَفِضيلَ َعَلى أَ  [79:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َفَفهَّ
 اْلَمْطُلوَبَة ْلَعْينَ ِْلَنَُّه َلْم ُيِصِب ا ْرَقٌة: َبلْ فِ َقاَلْت َراِجَعٌة ِإَلى َداُوَد، َواْلَواِلُد َتُسر ُه ِزَياَدُة َوَلِدِه َعَلْيِه. وَ 
ُ ِبَأنَّ َلُه ُحْكًما َوعِ   ِة.  ِفي َغْيِر َهِذِه النَّاِزلَ َجُع ِإَلْيهِ ْلًما ُيرْ ِفي َهِذِه النَّاِزَلِة، َوِإنََّما َمَدَحُه ّللاَّ

، واجتهد في المسألة، واستعمل الوسائل الشرعية إذا حكم بالطريقة الشرعية ،إذا أصاب الحاكم
هذه مسألة  -جل وعال- وهذا علم، كونه يصيب الحق كما هو عند هللا ،ا حكملإلصابة، هذ

لحكم الشرعي، وبهذا يمدح ولو ا إلى أخرى ليست له، إنما عليه أن ينظر في الوسائل الموصلة
أسمع فمن  نا بشر أقضي على نحو ماأإنما »يقول:  -عليه الصالة والسالم-أخطأ، والنبي

ن المقصود أ « من نار، فليأخذها أو يدعهافإنما أقتطع له قطعةً  قضيت له بشيٍء من حق أخيه،
كونه يصيب أو يخطأ هذه  ،على القاضي والحاكم أن يستعمل الوسائل الشرعية، الوسائل الشرعية

حكم بموجبها، وتبين أن و بل شهادتهم، قنهم عدول، أ، اجتهد ونظر في الشهود خرى ألة أمس
من قطع له »ليس عليه من ذلك شيء، إنما الملوم ظاهرهم،  الحكم خطأ؛ ْلن الشهود ليسوا على

 .كما جاء بالحديث «أخيه من حق
صوموا »مثل هذا لو استعملوا الوسائل الشرعية في إثبات دخول الشهر أو عدم دخوله  يكون و  

ول وما صام الناس أ ،وال تقدم أحد يدلي بشهادته أنه رآه  ،ما رآه أحد «وأفطروا لرؤيته ،لرؤيته
هالل شوال، نعم أصبنا ما م، ثم تبين أنه من رمضان، فلما صار ليلة تسع وعشرين رؤي يو 

ذلك،  وراء ذلك، ليس لنا ما وراءما استعملنا الوسائل المأمور بها شرًعا، وليس لنا  اأخطأنا؛ ْلن
هاد وطلب اإلصابة، أما أجر اإلصابة تجاإلثم شيء، ونحن مأجورون على االوليس علينا من 

 .شيٌء آخرهذا ف
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ْمناها ُسَلْيمانَ } :دح مع أن مفهوم قولولذا حتى داود مُ   َنأِبَياء]سورة  {َفَفهَّ ذه هأن فهم  [79:اْلأ
َنأبِ ]سورة  {َوُكَلا آَتْينا ُحْكمًا َوِعْلماً }مع ذلك و  -عليه السالم- القضية خفي على داود  [79:َياءاْلأ

 الً جه المشروع وهو أهٌل للحكم، البد أن يكون أهحكم بما يدين هللا به على الو  امنهم ْلن كال  
 ليؤجر على مجرد حكمه. ؛للحكم

  ......طالب:...
 من يقضي؟

  ......طالب:...
ل من القضاء بد؟ هو  ،ثم تبين الشمس كما في حديث أسماء في البخاري  ،يقضي، يقضي

 يقضي.
  ......طالب:...

؟ لكن هلى رأى الشمس تسقط؟ ما رأى اقٍ قاء النهار، كيف تحرى والوقت باْلصل ب ،رى ما تح
 الشمس.

ُ ِبَأنَّ َلُه ُحْكًما َوِعْلًما ُيْرَجُع ِإَلْيِه فِ  َأَصاَب َوَأمَّا ِفي َهِذِه فَ  ،اِزَلةِ َهِذِه النَّ  ي َغْيرِ َوِإنََّما َمَدَحُه ّللاَّ
ََلمُ  َعَلْيِهَما-ُسَلْيَماُن َوَأْخَطَأ َداُوُد  ََلُة َوالسَّ اِء ِط َواْلَخَطِأ ِمَن اْْلَْنِبيَ ُجوُد اْلَغلَ َتِنُع وُ  َيمْ ، َوًَّل -الصَّ

 .َكُوُجوِدِه ِمْن َغْيِرِهمْ 
هم في هذا نوأكثر ما يقع م ،خطأعلى لهم أن يجتهدوا، لكن ال يقرون  ،ْلنهم يجتهدون، يجتهدون 

 .وتب في فداء اآلسرى ع -ليه الصالة والسالمع-والنبي ،لىالباب خالف اْلو 
وَن َعَلْيِه، َوِإْن ُأِقرَّ َعَلْيِه َغْيُرُهْم. َوَلمَّا َلِكْن ًَّل   ِلُك مَ َسَة ِدَمْشَق َكَتَب ِإَلْيِه َوِليُد َكِنيَدَم الْ هَ  ُيَقر 

وِم: ِإنََّك َهَدْمَت اْلَكِنيَسَة الَِّتي َرَأى َأُبوَك َتْرَكَها، َفِإنْ   َكانَ   َأْخَطَأ َأُبوَك، َوِإنْ ِصيًبا َفَقدْ مُ  ُكْنَت الر 
 ِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِإْذ َيْحُكما َلْيمانَ َوداُوَد َوسُ }َأُبوَك ُمِصيًبا َفَقْد َأْخَطْأَت َأْنَت، َفَأَجاَبُه اْلَوِليُد 

ْمناها ُسَلْيما ]سورة  {ْكمًا َوِعْلماً  آَتْينا حُ َن َوُكَلا ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم شاِهِديَن* َفَفهَّ
 . [78،79:اْْلَْنِبَياء

ََلمُ  َعَلْيِهَما -َوَقاَل َقْوٌم َكاَن َداُوُد َوُسَلْيَمانُ  إليهما، فحكم داود  َيْقِضَياِن بما يوحى َنِبيَّْينِ  -السَّ
ُ ِبِه ُحْكَم َداُوَد، َوَعلَ  بوحي، ْمناها سُ }ى َهَذا َوَحَكَم ُسَلْيَماُن ِبَوْحٍي َنَسَخ ّللاَّ ]سورة  {مانَ َليْ َفَفهَّ

َبلِ َغ َذِلَك َداُوَد، ْيَماَن َأْن يُ ، َوَأَمَر ُسلَ ى ِإَلى َداُودَ ْلَوْحِي النَّاِسِخ ِلَما أْوحَأْي ِبَطِريِق ا [79:اْْلَْنِبَياء
ا ء ومنهْوُل َجَماَعٍة من العلماَذا قَ هَ . [79:اْْلَْنِبَياء]سورة  {َوُكَلا آَتْينا ُحْكمًا َوِعْلماً }َوِلَهَذا َقاَل: 

 .اْبُن َفْوَرٍك. َوَقاَل اْلُجْمُهوُر: ِإنَّ ُحْكَمُهَما َكاَن ِباْجِتَهادٍ 
ومن هؤالء الجماعة ابن  (ومنهم)، عندنا ومنهما، جماعة من العلماء ومنهم ،لعل صوابه منهم

 فورك.
اِدَسةُ   .مٌ َمَنَعُه َقوْ اِء فَ اْلُعَلَماُء ِفي َجَواِز اًِّلْجِتَهاِد َعَلى اْْلَْنِبيَ  َواْخَتَلفَ  -السَّ
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لو أن حكم داود بوحي، وحكم سليمان بوحي، والسياق يدل على أن حكم سليمان أصوب من 
 ول مرجوح.قفال شك أن هذا أن سليمان فهم، وفهم الوحي غير الوحي، و  ،حكم داود

َزهُ  ،مٌ َقوْ َعُه َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َجَواِز اًِّلْجِتَهاِد َعَلى اْْلَْنِبَياِء َفَمنَ  ُقونَ  َوَجوَّ ْيَس ِفيِه ِْلَنَُّه لَ  ؛اْلُمَحقِ 
ُه ُسْبَحانَ  هللاَياُء، كما لو قال ِه اْْلَْنبِ بِ َتِدلَّ ِْلَنَُّه َدِليٌل َشْرِعيٌّ َفََل ِإَحاَلَة َأْن َيسْ  ؛اْسِتَحاَلٌة َعْقِليَّةٌ 

ِك َكَذا َفاْقَطْع ِبَأنَّ  ا َفَبلِ ْغُه اْْلُمََّة، َفَهذَ  ُهَو ُحْكِمي ى َظنِ كَ  َما َغَلَب َعلَ َوَتَعاَلى: ِإَذا َغَلَب َعَلى َظنِ 
ِإَذا   ًَّل ُيْعَدُموَنُه. ُقْلَنا:َوُهمْ  ،لنَّص  اا ُعِدَم َغْيُر ُمْسَتِحيٍل ِفي اْلَعْقِل. َفِإْن ِقيَل: ِإنََّما َيُكوُن َدِليًَل ِإذَ 

ي اْلُمْجَتِهِديَن َعْن َمَعانِ  ْيِرِهْم ِمنَ ْحِث َكغَ  ِعْنَدُهْم، َوَصاُروا ِفي اْلبَ َلْم َيْنِزِل اْلَمَلُك َفَقْد ُعِدَم النَّص  
ِأ، ُهْم َمْعُصوُموَن َعِن اْلَخطَ ِهِديَن َأنَّ اْلُمْجتَ  الن ُصوِص الَِّتي ِعْنَدُهْم. َواْلَفْرُق َبْيَنُهْم َوَبْيَن َغْيِرِهْم ِمنَ 

ْلُجْمُهوُر ِفي َأنَّ َجِميَع َما َذَهَب اكَ َذِلَك. كَ يِر ِفي اْجِتَهاِدِهْم، َوَغْيُرُهْم َلْيَس َوَعِن اْلَغَلِط، َوَعِن التَّْقِص 
 ْم. ي اْجِتَهاِدهِ َغَلِط فِ َمْعُصوُموَن َعِن اْلَخَطِأ َوالْ  -َصَلَواُت ّللاَِّ َعَلْيِهمْ -اْْلَْنِبَياِء 

، 3ة النجم: ]سور  {ُيوَحى َوْحيٌ ِإْن ُهَو ِإًّلَّ  * ى ُق َعِن اْلَهوَ َوَما َينطِ } :-جل وعال-مقتضى قول هللا
ينطق بالوحي  :يقول من استدل بها من يرى أنهم ال يجتهدون، إنه ال ينطق إال بوحي، منهم [4

 االجتهاد.بما يدل عليه الوحي وهو  قكما هو اْلصل، وينط
ِن اْلَخَطِأ َواْلَغَلِط عَ  َمْعُصوُمونَ  -َلْيِهمْ عَ اُت ّللاَِّ َصَلوَ -َكَما َذَهَب اْلُجْمُهوُر ِفي َأنَّ َجِميَع اْْلَْنِبَياِء 

اِفعِ  َوَذَهَب َأُبو َعِليِ  ابن َأِبي ُهَرْيَرَة ِمْن َأْصَحاِب  ،ِفي اْجِتَهاِدِهمْ   َصلَّى ّللاَُّ - نَّ َنِبيََّنايِ  ِإَلى أَ الشَّ
نَُّه أَ َغْيِرِه ِمَن اْْلَْنِبَياِء  َنُه َوَبْينَ َق َبيْ  َعَلْيِهْم، َوَفرَّ َمْخُصوٌص ِمْنُهْم ِفي َجَواِز اْلَخَطأِ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُ َتعَ  ْنِبَياِء ِعَث َبْعَد َغْيرِِه ِمَن اْْلَ ُه، َوَقْد بُ اَلى ِمنْ َلْم َيُكْن َبْعَدُه من َيْسَتِدْرُك َغَلَطُه، َوِلَذِلَك َعَصَمُه ّللاَّ
ْْلَْنِبَياِء  َنِبيََّنا َوَغْيَرُه ِمَن اَياِء، َوَأنَّ اْْلَْنبِ  ِقيَل: ِإنَُّه َعَلى اْلُعُموِم ِفي َجِميعِ َمْن َيْسَتِدْرُك َغَلَطُه. َوَقْد 

ونَ ًَّل  نَُّهمْ ِفي َتْجِويِز اْلَخَطِأ َعَلى َسَواٍء ِإًّلَّ أَ  -َصَلَواُت ّللاَِّ َعَلْيِهمْ - َتَبْر َعَلى ِإْمَضاِئِه، َفَلْم ُيعْ   ُيَقر 
اْمَرَأٌة  َوَقْد َسَأَلْتهُ  -َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ َصلَّى ّللاَُّ - ِفيِه اْسِتْدَراُك َمْن َبْعَدُهْم ِمَن اْْلَْنِبَياِء. َهَذا َرُسوُل ّللاَِّ 

ِة َفَقاَل َلَها:  ي َحْيُث ِشْئتِ »َعِن اْلِعدَّ ى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب ْيِتِك َحتَّ بَ ُكِثي ِفي امْ » َقاَل َلَها: ُثمَّ  «اْعَتدِ 
ُثمَّ  «ًَّل »اَل: أيحجزني عن الجنة شي؟ َفقَ  ،اا محتسبً وقال له رجل: أرأيت لو قتلت صبرً . «َأَجَلهُ 

ََل »َدَعاُه َفَقاَل:  ْيَن َكَذا َأْخَبَرِني ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ  . «مُ ِإًّلَّ الدَّ
 ث؟مخرج الحدي
 ماذا يقول؟

 الطالب: ............
 نعم.

اِبَعُة:  اْلُقَضاَة َهَلُكوا.. َقاَل الحسن: لوًّل هذه الية لرأيتُ  السَّ
 لرأيُت أن الأُقَضاَة. 



 

 

 
16 

 16 (003) األنبياءورة س-تفسري القرطيب

. َوَقِد اُوَد ِباْجِتَهاِدهِ ، َوَعَذَر دَ َصَواِبهِ بِ َوَلِكنَُّه َتَعاَلى َأْثَنى َعَلى ُسَلْيَماَن أن اْلُقَضاَة َهَلُكوا،  لرأيتُ 
 ِفي َطَرٍف َواِحٍد عند َقٌة: اْلَحق  اَلْت ِفرْ اْخَتَلُفوا، َفقَ  اْخَتَلَف النَّاُس ِفي اْلُمْجَتِهِديَن ِفي اْلُفُروِع ِإَذا

اَدَف ِر ِفيَها، َفَمْن َص َها، َوالنَّظَ ْحِث َعنْ هللا، وقد َنَصَب َعَلى َذِلَك َأِدلًَّة، َوَحَمَل اْلُمْجَتِهِديَن َعَلى اْلبَ 
ْطََلقِ  ًِّلْجِتَهاِد َوَأْجٌر ِفي ِفي ا ران أجرٌ ، وله أجاْلَعْيَن اْلَمْطُلوَبَة ِفي اْلَمْسَأَلِة َفُهَو اْلُمِصيُب َعَلى اإلِْ

َصاَبِة، َوَمْن َلْم ُيَصاِدْفَها َفُهَو ُمِصيٌب ِفي اْجِتَهاِدِه ُمْخِطئٌ   ،ْجرٌ ِب اْلَعْيَن َفَلُه أَ ُه َلْم ُيِص  ِفي َأنَّ اإلِْ
 ِهَم. َي الَِّتي فَ َبَة، َوهِ َوُهَو َغْيُر َمْعُذوٍر. َوَهَذا ُسَلْيَماُن َقْد َصاَدَف اْلَعْيَن اْلَمْطُلو 

 . َمْعُذورٍ  َوِإْن َكاَن َغْيرَ  ،َوَرَأْت ِفْرَقٌة َأنَّ العالم المخطئ ًّل إثم ِفي َخَطِئهِ 
ُ َتَعاوَ  ،َوَقاَلْت ِفْرَقٌة: اْلَحق  ِفي َطَرٍف َواِحدٍ  َل اْْلَْمَر ِإَلى ،ِه َدًَّلِئلَ َلى َعَليْ َلْم َيْنِصِب ّللاَّ َنَظِر  َبْل َوكَّ

َبْل  ،ة اْلَعْينَ تبعبد بإصاولم يت ،َوَمْن أخطأ فهو معذور مأجور ،َفَمْن َأَصاَبُه َأَصابَ  ،اْلُمْجَتِهِدينَ 
 َتَعبََّدَنا ِباًِّلْجِتَهاِد َفَقْط. 

نَّةِ  َوَقاَل ُجْمُهوُر َأْهلِ  ُ عَ َرِض -اِبهِ َوُهَو اْلَمْحُفوُظ َعْن َماِلٍك َوَأْصحَ  ،الس  : ِإنَّ اْلَحقَّ ِفي -ْنُهمَي ّللاَّ
ِه، َوُكل   ِفي َظن ِ المطلوب ِإنََّما ُهَو اْْلَْفَضلُ و َمَساِئِل الفروع في الطرفين، وكل مجتهد مصيب، 

اُه َنَظُرُه ِإَلى اْْلَْفَضلِ  ِليُل  ُمْجَتِهٍد َقْد َأدَّ ِه، َوالدَّ َحاَبَة َفَمْن بَ ِه اْلَمَقالَ َلى َهذِ عَ ِفي َظنِ  ْعَدُهْم ِة َأنَّ الصَّ
َر َبْعُضُهْم ِخََلَف َبْعٍض، َوَلْم َيَر َأَحٌد ِمْنُهْم َأْن َيَقَع اًِّل   ُدوَن َقْوِل ُمَخاِلِفِه. هِ  َعَلى َقْولِ ْنِحَمالُ َقرَّ

 ،صحيحوهذا كالم ليس ب ،يدل على أن كلهم مصيبون  ،ما حمل الناس على قوله دون قول غيره
أما أن الحق  ،ال بأسنصيبه من اْلجر  نعم كٌل منهم مصيبٌ  ،والحق ال يتعدد ،الصواب واحد

 .وهذا كالمه صحيح ال ،وهذا كالمه صحيح ،يتعدد
 مسألة اجتهادية ،والمسألة مفترضة ،ْلن قول اآلخر محتمل ؛كونه ال يحمل غيره على اجتهاده 

إذا لم يوجد ما  ،فالبد من الحمل عليه  ئل المنصوص من قبل الشارعوأما المسا ،ال نص فيها
 يعارضه.

 -َرِحَمُه ّللاَُّ - ُه َرد  َماِلكٍ َوِمنْ  ِلِفِه.ِل ُمَخاَوَلْم َيَر َأَحٌد ِمْنُهْم َأْن َيَقَع اًِّلْنِحَماُل َعَلى َقْوِلِه ُدوَن َقوْ 
َحََلٌل َفَذِلَك ُهَو  :ْمرٍ اِلٌم ِفي أَ َقاَل عَ  ، َفِإَذا(اْلُمَوطَّأِ ) ٍر َعْن َحْمِل النَّاِس َعَلىِلْلَمْنُصوِر َأِبي َجْعفَ 

 ِه، َوَكَذا ِفي اْلَعْكِس. َخَذ ِبَقْولِ  َمْن أَ اْلَحق  ِفيَما َيْخَتص  ِبَذِلَك اْلَعاِلِم ِعْنَد ّللاَِّ َتَعاَلى َوِبُكل ِ 
ََلمُ -ْيَمانُ َقاُلوا: َوِإْن َكاَن ُسلَ  ْرَجُح َفاْْلُوَلى َلْيَسْت أَ  هي الَِّتيوَ  ،ُمْثَلىَفِهَم اْلَقِضيََّة الْ  -َعَلْيِه السَّ

ََلمُ - َلى َهَذا َيْحِمُلوَن َقْوَلهُ ِبَخَطٍأ، َوعَ   َل.َأْي َفَأْخَطَأ اْْلَْفَض  «َطأَ اِلُم َفَأخْ َهَد اْلعَ ِإَذا اْجتَ »: -َعَلْيِه السَّ
عنه، فال يعني أنه ضل إلى طريٍق ال يوصل، بل كلها فضل أي ضل أخطأ الطريق اْل

 ، لكن هذا قوٌل مرجوح.ةصحيح
ُ َعَلْيهِ َص  -وَل ّللاَِّ ِمَع َرسُ َرَوى ُمْسِلٌم َوَغْيُرُه َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَُّه سَ  الثَّاِمَنُة:  َم َوَسلَّ  لَّى ّللاَّ

 .«رٌ َد ُثمَّ َأْخَطَأ َفَلُه َأجْ َكَم َفاْجَتهَ ِإَذا حَ وَ  ،ْجَتَهَد ُثمَّ َأَصاَب َفَلُه َأْجَرانِ ِإَذا َحَكَم اْلَحاِكُم َفا»َقاَل:  -
َطأَ » قوله:  .يدل على أن المصيب واحد «ُثمَّ َأخأ
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 ......طالب:...
 ، لو كان خيًرا لسبقنا إليه خيرصحيحغير هذا  تقنين وإلزام الناس بقوٍل واحد ،ال شك ،تحريم

 القرون.
 اًِّلْجِتَهاِد، َواْْلَْمُر ُحْكِم َقْبلَ َدَأ ِبالْ َفبَ  «ِإَذا َحَكَم َفاْجَتَهدَ » :َهَكَذا َلْفُظ اْلَحِديِث ِفي ِكَتاِب ُمْسِلمٍ  

ٌم َعَلى اْلُحْكِم، َفََل َيُجوُز الْ  ْجَماِع. وَ ْبَل اًِّلْجتِ ُحْكُم قَ ِباْلَعْكِس، َفِإنَّ اًِّلْجِتَهاَد ُمَقدَّ ا َمْعَنى ِإنَّمَ َهاِد ِباإلِْ
َذِلَك َأَراَد  [ فعند98حل:]الن {اْسَتِعذْ ُقْرآَن فَ َفِإذا َقَرْأَت الْ } :َهَذا اْلَحِديِث: ِإَذا َأَراَد َأْن َيْحُكَم، َكَما قال

َة َما َقاَلُه اْْلُُصو  َد ِجُب َعَلْيِه َأْن يُ َتِهَد يَ جْ ِإنَّ اْلمُ  ِلي وَن:َأْن َيْجَتِهَد ِفي النَّاِزَلِة. َوُيِفيُد َهَذا ِصحَّ َجدِ 
مِ َنَظًرا ِعْنَد ُوُقوِع النَّاِزَلِة، َوًَّل َيْعَتِمَد َعَلى اْجِتَهاِدِه اْلمُ  ْمَكانِ  ؛َتَقدِ  ََلُف َما َأْن َيْظَهَر َلُه َثاِنًيا خِ  إلِ

ْسِتْئَناِف َنَظٍر ْيِه، َفََل َيْحَتاُج ِإَلى الَ َماِئًَل إِ  ،َهاِدهِ َظَهَر َلُه َأوًًَّّل، اللَُّهمَّ ِإًّلَّ َأْن َيُكوَن َذاِكًرا ِْلَْرَكاِن اْجتِ 
 ِفي َأَماَرٍة ُأْخَرى.

يلزم عليه أن كل من أراد أن يفتي في مسألة أو يحكم في مسألة أن ينظر في وسائل هذه 
ي لثانالح له رجحان القول ا أو ،تعليل أودليل لكن إذا لم يتجدد له  ،المسألة من جديد وفي أدلتها

 الظهر مثالً  صالةإلى أن هذه الجهة في القبلة اجتهد فأداه اجتهاده  :مثل ،على اْلول ال يلزم
 على ،يصلي على ما صلى عليه أوالً  ،ى غير اْلولىر ثم تجدد له عالمات أخ ،هي القبلة

  لكن إن تجدد له شيء وطرأ له شيٌء يغير اجتهاده اْلول لزمه ذلك. ،اجتهاده اْلول
 ....طالب:.....

فالخالف  ،المسائل التي وقع فيها الخالف من بين السلف،من المسائل التي وقع فيها الخالف 
فال  ،مسائل االعتقادواالجتهاد حاصل، أما المسائل التي يتفق عليها السلف من  ،سائر فيها

 . أن ينظر فيها، يسعه ما وسع القوميجوز ْلحدٍ 
 .....طالب:....

وإن كان الخالف  ،يقتضي بهف ،أثر هذا الخالف يسري على المأمومإن كان  ،هذه مسائل تتفاوت
ة المأموم لن تتأثر صال ،توضألم يمثاًل اإلمام صلى بعد أن أكل لحم اإلبل و  ،ال يسري عليه

فال يصلي  ،صالة اإلمام مؤثرة على صالة المأمومف ،ال يرى الطمأنينة مثالً  الكن إمامً  ،بهذا
 خلفه، فالمسائل تتفاوت.

 .....لب:....طا
 كلموا في مسائل أجمع عليها السلف، تكلموا في مسائل أجمع عليها السلف، إثبات الصفات ممات

 ،تحريف معنى ،أولوا ،ما نفوا وال حرفوالكن  ،واوهم أول ،أجمع علي سلف هذه اْلمة في الجملة
ليسوا من أهل وإنما هم مقلدون،  ،المقصود أنهم ليسوا مجتهدين في هذا الباب ،بخالف غيرهم

أو ابن حجر مثل  ،مثل الرازي في هذا الباب أتظن مثاًل أن النووي  هم،ما هم مثل ،النظر
 رجى لهم المغفرة.تعلى كل حال هو خطأ و  ،يختلفون يتفاوتون  ،هأو غير  الباقالني
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َنِن َواْلِقَياًما ِباًِّلجْ اَن َعالِ ِإنََّما يكون َيُكوُن اْْلَْجُر ِلْلَحاِكِم اْلُمْخِطِئ ِإَذا كَ  التَّاِسَعُة:  ِس، ِتَهاِد َوالس 
ْثُم َفَقْط، َفَأمَّ ْل ُيوَضُع عَ بَ  ،َطأِ ِْلَنَّ اْجِتَهاَدُه ِعَباَدٌة َوًَّل ُيْؤَجُر َعَلى اْلخَ  ؛َوَقَضاِء َمْن َمَضى ا ْنُه اإلِْ

ْلِوْزِر. اْل ُيَخاُف َعَلْيِه َأْعَظُم بَ ي اْلُحْكِم، َخَطِأ فِ َمْن َلْم َيُكْن َمَحَلا ِلَِلْجِتَهاِد َفُهَو ُمَتَكلِ ٌف ًَّل ُيْعَذُر ِبالْ 
َلى ُمْنِذِر: ِإنََّما ُيْؤَجُر عَ اَل اْبُن الْ قَ . «ََلَثةٌ اْلُقَضاُة ثَ »َيُدل  َعَلى َذِلَك َحِديُثُه اْلَخُر، َرَواُه َأُبو َداُوَد: 
َواِب ًَّل َعَلى اْلَخَطِأ، ُد َهذَ  اْجِتَهاِدِه ِفي َطَلِب الصَّ ْمناها ُسَلْيمانَ }ُه َتَعاَلى: ا َقْولُ َوِممَّا ُيَؤيِ   {َفَفهَّ

 َد. َلْم َيُذمَّ َداوُ اْلَيَة. َقاَل اْلَحَسُن: َأْثَنى َعَلى ُسَلْيَماَن وَ  [79:اْْلَْنِبَياء]سورة 
يَن  ِمْن َأَقاِويِل اْلُمْجَتِهدِ قَّ ِفي َواِحدٍ اْلحَ نَّ َذَكَر َأُبو التَّمَّاِم اْلَماِلِكيِ  َأنَّ َمْذَهَب َماِلٍك أَ  اْلَعاِشَرُة:

َماِلًكا  ْبُن اْلَقاِسِم َأنَُّه َسَألَ ااَل: َوَحَكى َهاِء. قَ َوَلْيَس َذِلَك ِفي َأَقاِويِل اْلُمْخَتِلِفيَن، َوِبِه َقاَل َأْكَثُر اْلُفقَ 
َحاَبِة، َفَقاَل: ُمْخِطٌئ َوُمِصيٌب، وَ  ْم. َوَهَذا اْلَقْوُل  َأَقاِويِلهِ ي َجِميعِ َلْيَس اْلَحق  فِ َعِن اْخِتََلِف الصَّ

 ْيِن.َوِإَلْيِه َذَهَب ُمَحمَُّد ْبُن اْلُحسَ  ،ِقيَل: ُهَو اْلَمْشُهوُر َعْن َماِلكٍ 
 -رحمه هللا- الكمْلنه من أقران  ؛كأنه يظهر محمد بن الحسن "َوِإَليأِه َذَهَب ُمَحمَُّد بأُن الأُحَسيأنِ "

 ولعله نقله عنه في موطأه؛ ْلن محمد بن الحسن له موطأ. ،ان مالكمن أقر 
 عندك، راجعوه... موطأ محمد نعم.

 ِفي اْلُمْجَتِهِديَن َوِفي  َعَلى َأنَّ ُهَو َنصٌّ َواْحَتجَّ َمْن َقاَل َهَذا ِبَحِديِث َعْبِد ّللاَِّ ْبِن َعْمٍرو، َقاُلوا: وَ  
ي إِ ٍد ُمِصيَقاُلوا: َواْلَقْوُل ِبَأنَّ ُكلَّ ُمْجَتهِ  اْلَحاِكِميَن ُمْخِطًئا َوُمِصيًبا، ْيِء َحََلًًّل ٌب ُيَؤدِ   َلى َكْوِن الشَّ

- ا َرُسوُل ّللاَِّ َناَدى ِفينَ  َمَر. َقاَل:عُ ِث اْبِن َحَراًما، َوَواِجًبا َنْدًبا. َواْحَتجَّ َأْهُل اْلَمَقاَلِة اْْلُوَلى ِبَحِدي
ُ َعَلْيِه َوسَ  اْلَعْصَر ِإًّلَّ ِفي َبِني  َينَّ َأَحدٌ  ُيَصل ِ َأًَّل ًَّل » :َيْوَم اْنَصَرَف ِمَن اْْلَْحَزاِب  -لَّمَ َصلَّى ّللاَّ

َف َناٌس َفْوَت اْلَوْقِت َفَصل وا ُدوَن َبِني ُقَرْيَظةَ  «ُقَرْيَظةَ  ي ِإًّلَّ َحْيُث ًَّل ُنَصل ِ  اْلَخُروَن: ، َوَقالَ َفَتَخوَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َأَمَرَنا َرُسوُل ّللاَِّ   .ْينِ نََّف َواِحًدا ِمَن اْلَفِريقَ اَل: َفَما عَ قَ ْلَوْقُت، اَوِإْن َفاَتَنا  -َصلَّى ّللاَّ

َعلَُّه َقاَل: لَ يُ . َوُيْمِكُن َأْن - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ لَّى ّللاَُّ َص -َقاُلوا: َفَلْو َكاَن َأَحُد اْلَفِريَقْيِن ُمْخِطًئا َلَعيََّنُه النَِّبي   
ُ َأعْ اْسَتْغَنى عَ فَ  ُجوٌر،ِْلَنَُّه َغْيُر آِثٍم َبْل َمأْ  ؛ِإنََّما َسَكَت َعْن َتْعِييِن اْلُمْخِطِئينَ   َلُم. ْن َتْعِييِنِه. َوّللاَّ

 اْلُمَوفِ ُق ْعَنى اْلَيِة، َوّللاَُّ ٌة ِفي مَ َناَها َكاِفيَ ي َذَكرْ َوَمْسَأَلُة اًِّلْجِتَهاِد َطِويَلٌة ُمَتَشعِ َبٌة، َوَهِذِه الن ْبَذُة الَّتِ 
 ِلْلِهَداَيِة. 

ِمَن اْجِتَهاِدِه ِإَلى  َد َقَضاِئهِ اِكِم َبعْ َوَيَتَعلَُّق ِباْلَيِة َفْصٌل آَخُر: َوُهَو ُرُجوُع اْلحَ  اْلَحاِدَيَة عشرة:
ِل، َفِإنَّ َداُودَ  ََل - اْجِتَهاٍد آَخَر َأْرَجَح ِمَن اْْلَوَّ اْخَتَلَف ِفي َذِلَك  ِلَك. َوَقدِ ذَ َفَعَل  -مُ َعَلْيِه السَّ

ُ َتَعاَلى -ُعَلَماُؤَنا ِلَك َلُه َما َداَم ِفي ذَ : (ْلَواِضَحةِ ا) ٌف ِفي، َفَقاَل َعْبُد اْلَمِلِك َوُمَطر ِ -َرِحَمُهُم ّللاَّ
َو َظاِهُر ِه ِمَن اْلُقَضاِة. َوَهَذا هُ ِزَلِة َغْيرِ ِبَمنْ  وَ ِوًَّلَيِتِه، َفَأمَّا ِإْن َكاَنْت ِوًَّلَيٌة ُأْخَرى َفَلْيَس َلُه َذِلَك، َوهُ 

َنةِ ) ِفي -َرِحَمُه ّللاَُّ -َقْوِل َماِلٍك   ِفيِه َقْوٌل ِإَلى َغْيرِِه َن اْجِتَهادٍ ُجوِعِه مِ رُ . َوَقاَل َسْحُنوٌن ِفي (اْلُمَدوَّ
 .ِممَّا َرآُه َأْصَوَب َلْيَس َلُه َذِلكَ 
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تهاد باالجتهاد، لكن إذا كان االج ضجتهاد، االجتهاد ال ينقباال ضد ال ينقيقررون االجتها دائًما
فترجح عنده بنسبة ستين بالمائة مثاًل أو خمسة  ،أورث من غلبة الظن رجحاًنا يسيًرااْلول 

 جتهاد،االالمسألة ما زالت في دائرة ْلن  ؛د عنده من القرائن ال من اْلدلةوخمسين بالمائة، ثم تول  
 رأى أن الصواب مع هذا بنسبة ،ما يرجح القول اآلخر بنسبة سبعين بالمائة ،ئن والعللمن القرا

واتجه إلى هذا وحكم به، ثم في الجلسة اْلخرى أحضر مثاًل الخصم  ،ستين في الجلسة اْلولى
 ،دفاْلول اجتها ،قرائن تجعل قوله راجًحا هي إنما ،وال بينات انصوًص الثاني وأورد أدلة وليست 

 بنسبة سبعين بالمائة زائد على االجتهاد اْلول؟  ،ني اجتهاد ينقض وال ما ينقضوالثا
بحث المسألة  ،ى أن الطالق في الحيض ال يقعر يعني كان ي ،لو أفتى مانقول مثل هذا في

وترجح  ،وأورثه بحثه رجحان أن الطالق ال يقع في الحيض، ثم بحث المسألة مرًة أخرى  ،بأدلتها
ى وأفت ،والثاني بنسبة سبعين بالمائة أن الطالق في الحيض يقع ،ستين بالمائة بنسبة عنده اْلول

بأن هذه الطلقة ال تحسب عليه، هل يخبر من أفتاه قبل ذلك من طلق على ضوء االجتهاد اْلول 
 له من يستفتيه؟ واالجتهاد الثاني  ىأو ذاك على ما أفت ،ن اجتهاده تغير، وأبأن الطالق يقع

 .....طالب:....
ز وأنه ال يجو  ،أنه فاتت عليه زوجتهنه أفتي بمن طلق ثالًثا أو  ،حصل مسائل من هذا النوعنعم، 

 ،، ثم تغير االجتهاد بعد أيام، فماذا يقال عن الزوجينغيرهحتى تنكح زوًجا  ،له أن يراجعها
ينقض االجتهاد ال  :أصر المفتي على أنه على ما قال، أنهم يقولون ومازالت المرأة ما تزوجت؟ 

 باالجتهاد.
 .....طالب:....

 واجتهاده أن الطالق في الحيض ال يقع. ،مادامت في الحيض ال تحسب ،تحسب ال على هذا
َوَقاَلُه  .ْيَس َلُه َذِلكَ ُه َأْصَوَب لَ مَّا َرآِفي ُرُجوِعِه ِمَن اْجِتَهاٍد ِفيِه َقْوٌل ِإَلى َغْيرِِه مِ  :َوَقاَل َسْحُنونٌ 
َوى  َأْن َيُكوَن َنِسَي اْْلَقْ ْحُنوٌن: ِإًّلَّ . َقاَل سَ َكِم. َقاًَّل: َوَيْسَتْأِنُف اْلُحْكَم ِبَما َقِوَي ِعْنَدهُ اْبُن َعْبِد اْلحَ 

َدُه ِفي ِبُحْكٍم ُهَو اْْلَْقَوى ِعنْ  ا ِإْن َحَكمَ ، َوَأمَّ ِعْنَدُه ِفي َذِلَك اْلَوْقِت، َأْو َوِهَم َفَحَكَم ِبَغْيرِِه َفَلُه َنْقُضهُ 
لِ َلى َنقْ ُثمَّ َقِوَي ِعْنَدُه َغْيُرُه َبْعَد َذِلَك َفََل َسِبيَل إِ  ،َذِلَك اْلَوْقتِ   ، َقاَلُه َسْحُنوٌن ِفي ِكَتاِب ِض اْْلَوَّ

 اْبِنِه. 
ِل، َوِإْن ُه َنْقُض اْْلَ ي َماٍل َفلَ ْصَوِب فِ َوَقاَل َأْشَهُب ِفي ِكَتاِب اْبِن اْلَموَّاِز ِإْن َكاَن ُرُجوُعُه ِإَلى اْْلَ  وَّ

 َكاَن ِفي َطََلٍق َأْو ِنَكاٍح َأْو ِعْتٍق َفَلْيَس َلُه َنْقُضُه. 
َأْوَلى. َوَهَكَذا  ي ِوًَّلَيِتهِ ا َداَم فِ ِإَذا َتَبيََّن َلُه َأنَّ اْلَحقَّ ِفي َغْيرِِه مَ به قلت: رجوع القاضي عما حكم 

اَرُقطْ ، َرَواَها ا- َعْنُهَماَرِضَي ّللاَُّ -ِفي ِرَساَلِة ُعَمَر ِإَلى َأِبي ُموَسى    .ِني  لدَّ
فيذ باعتبار أنه لم نووصلت مثاًل التمييز أو صلت الت ،رجت القضية من مكتب القاضيخإذا 

انتهت، إن و كتب ممازال في دائرة واليته أو خرجت عن واليته؟ خرجت عن ال ، هليطلب التمييز
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الجهاد المنفذة، أو وصلت إلى  ،اجتهاده مرجوحتبين له أن طلب تمييزها وصلت إلى التمييز، ثم 
  له أن يرجع أو ليس له؟ ،وما ترجح له غيره ،ن اجتهاده مرجوحثم تبين القاضي أ

 أما بعده ... قبل التنفيذ ممكن. طالب:
في واليته مادامت في مكتبه، وصلت إلى هي بعد التنفيذ خالص انتهى، يعني اآلن  ،قبل التنفيذ

 هي مازالت في واليته؟  ،الً محكمة التمييز مث
 .طالب: ينبه لها

 قد يتفاهم مع الشيوخ في التمييز إلى أنه كذا لعله ينقض.
  .قبل التنفيذ أما بعد تعوديتبين له  فيذنقد يرجع في التمييز قبل الت طالب:

 .معناه أن اجتهاده اْلول نقض باجتهاده الثاني
 ر.زالت في النظالنه أصوب و أإذا تبين له  طالب:

وأنه صدر الحكم وانتهي وخرجت إلى جهٍة أخرى، خرجت  ؟ية القاضي ما هو مكتبهأي حدود وال
 عن واليته.

يس له أن لفال، لو نفذ وطلقت المرأة وانتهت ففيذ في واليته، أما بعد التنفيذ نالتالزالت قبل  طالب:
 .افذً ْلن الحكم ال يعتبر نا، لكن لو رأى قبل التنفيذ رجع، والتمييز ما فيه إشكال؛ أعيدوه :يقول

 حتي يقارن.
 حتى يقارن التمييز. طالب:

 طالب: ........
 ماذا فيه؟

 ...طالب:......
ينقض هذا االجتهاد، أما اجتهاد مع تبين له نص  ،نصبهذا محموٌل على أن اجتهاده عورض 

 ل بنسبة سبعينما ينقض، اجتهاد اْلو ال شك أن االجتهاد مع الثاني بنسبٍة واحدة هذا  ،اجتهاد
ن ينقض، لكن لو افترضنا أن اجتهاده اْلول أورثه غلب الظال بالمائة والثاني بنسبة سبعين هذا 

ى التي تدل عل موراْل وجدت من القرائن ،والثاني طلع عليه ثمانين بالمائة ،بنسبة ستين بالمائة
 هذا مثل محل النظر. ،ما حكم به اْلولصدق الخصم أكثر م

 ...طالب:......
  ال إشكال.ففي دائرة االجتهاد، أما مع النص مازال يبقى أنه لكن  ،زيادة علمبلغ 

لْ  [اْْلَْعَرافِ ] َوَقْد َذَكْرَناَها ِفي  ُة لِ ، َوَلْم ُيَفصِ  نَّ أَ َلْم َيْخَتِلِف اْلُعَلَماُء وَ ِل َماِلٍك. َظاِهِر َقوْ َوِهَي اْلُحجَّ
ًزا َوبِ   .ْجِه اًِّلْجِتَهادِ اَن َعَلى وَ ، ِإْن كَ ِخََلِف َأْهِل اْلِعْلِم َفُهَو َمْرُدودٌ اْلَقاِضَي ِإَذا َقَضى َتَجو 

وهو قادر على  ،مثل من حكم على من وطئ زوجته في رمضان بأن يصوم شهرين متتابعين
 خالف النص، وخالف عامة أهل العلم، فمثل هذا ينقض بال شك. ،العتق، هذا خالف
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َب   ُعْظَمى ِمْن ِجَهِة َنْقِض  يِه َمَضرَّةً نَّ فِ ْلَِ  ؛َقاٍض ُحْكَم َقاٍض آَخَر َفََل َيُجوُز َذِلَك َلهُ َفَأمَّا َأْن َيَتَعقَّ
ْسََل ااْْلَْحَكاِم، َوَتْبِديِل اْلَحََلِل ِباْلَحَراِم، َوَعَدِم َضْبِط َقَواِنيِن  ْض َأَحٌد ِمَن اْلُعَلمَ ِم، َوَلْم يَ إلِْ اِء َتَعرَّ

 اْلَخُر.. رواهِلَنْقِض َما 
َخُر.  ِلَنقأِض َما رآه اآلأ

 َوِإنََّما َكاَن َيْحُكُم بما ظهر له. اْلَخُر،  هآر ِلَنْقِض َما 
ََلمُ - َقاَل َبْعُض النَّاِس: ِإنَّ َداُودَ  الثانية عشرة: َم َوَظَهَر َلُه َما َقاَل َفَذ اْلُحكْ ُكْن َأنْ َلْم يَ  -َعَلْيِه السَّ

  .وَن: َلْم َيُكْن ُحْكًما وإنما كانت فتياَغْيُرُه. َوَقاَل آَخرُ 
ََلمُ - َرَواُه َأُبو ُهَرْيَرَة َعْنهُ قلت: وهكذا تؤول ِفيَما  ْمَرَأَتاِن َمَعُهَما اَبْيَنَما » :نَُّه َقالَ أَ  -َعَلْيِه السَّ

ْئُب َفَذَهَب ِباْبِن ِإْحَداُهَما، َفَقاَلْت َهِذِه لِ  اَلِت َذَهَب ِباْبِنِك َأْنِت. َوقَ  َها: ِإنََّماَصاِحَبتِ اْبَناُهَما َجاَء الذِ 
 اُودَ دَ َعَلى ُسَلْيَماَن ْبِن  َجَتاَفَخرَ  ،ْبَرى ِه ِلْلكُ اْْلُْخَرى: ِإنََّما َذَهَب ِباْبِنِك، َفَتَحاَكَمَتا ِإَلى َداُوَد، َفَقَضى بِ 

ََلمُ - ك ِ  -َعَلْيِهَما السَّ ُه بَ يِن َأشُ َفَأْخَبَرَتاُه، َفَقاَل: اْئُتوِني ِبالسِ  ْغَرى: ًَّل ْيَنُكَما، فَ ق  َيْرَحُمَك  -َقاَلِت الص 
ْغَرى هُ  -ّللاَُّ   .«َو اْبُنَها، َفَقَضى ِبِه ِللص 

 ها.ن هذا واضح، واضح أنه ليس بولدأقرت، إالكبرى 
يِن َقط  ِإًّلَّ َيْوَمِئٍذ،   كِ  ِلٌم. َفَأمَّا  اْلُمْدَيَة، َأْخَرَجُه ُمسْ ُقوُل ِإًّلَّ نَ  ا ُكنَّامَ َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: ِإْن َسِمْعُت ِبالسِ 

 َوُفْتَياهُ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَُّ - لنَِّبي  اِْلَنَُّه َكاَن  ؛اْلَقْوُل ِبَأنَّ َذِلَك ِمْن َداُوَد ُفْتَيا َفُهَو َضِعيفٌ 
  [78:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ثِ ِن ِفي اْلَحرْ َيْحُكما ِإذْ }َلى َقاَل: ِْلَنَُّه َتَعا ؛ُحْكٌم. َوَأمَّا اْلَقْوُل اْلَخُر َفَيْبُعدُ 

 َيُدل  َعَلى «ِه ِلْلُكْبَرى بِ  َفَقَضى»يِث: ي اْلَحدِ َفَبيََّن َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َكاَن َقْد َحَكَم. َوَكَذا َقْوُلُه فِ 
ْن َحْيُث مِ ْن َيْحُكَم ِبِه ِلْلُكْبَرى أَ ْرِع َداُوَد  ِمْن شَ ْن َقاَل: ِإنَُّه َكانَ ِإْنَفاِذ اْلَقَضاِء َوِإْنَجازِِه. َوَلَقْد َأْبَعَد مَ 

َعاَوى كَ  ؛ِهَي ُكْبَرى  َغَر َطْرٌد َمْحٌض ِعْنَد الدَّ َواِد َواْلَبَياضِ وَ  َواْلِقَصرِ  الط ولِ ِْلَنَّ اْلِكَبَر َوالصِ   .السَّ
، كالطول والقصر والسواد ر في الحكميعني ال أثر له في الحكم، يعني وصف غير مؤث

فشرع  -ليه السالمع- أثر في الحكم، يقول قائل: مادام إن هذا شرع داود الوالبياض، هذا 
إذا قيل  ان شرع سليمان أن يقسم بينهمأكالهما بالقسمة، كسليمان أنه يقسم بينهما لو رضيت 

 هذا مقتضاه.ف بهذا
ِه َمْن بِ ِلَك. َوُهَو ِممَّا َيْقَطُع ذَ ِه ِْلَْجِل ْو َعَليْ أَ اْلُمَتَداِعَيْيِن َحتَّى ُيْحَكَم َلُه  َوَذِلَك ًَّل ُيوِجُب َتْرِجيَح َأَحدِ 

َراِئُع. َوالَِّذي َيْنَبِغي َأْن ُيَقاَل: ِإنَّ  ََل عَ - اُودَ دَ َفِهَم َما َجاَءْت ِبِه الشَّ ِإنََّما َقَضى ِبِه  -مُ َلْيِه السَّ
َلْيِه، ِإْذ َلْم َتْدُع َحاَجٌة إِ  ؛هُ يِث َتْعِيينَ ي اْلَحدِ َتَضى ِعْنَدُه َتْرِجيَح َقْوِلَها. َوَلْم َيْذُكْر فِ ِلْلُكْبَرى ِلَسَبٍب اقْ 

َنِة، َقاَمِة اَفُيْمِكُن َأنَّ اْلَوَلَد َكاَن ِبَيِدَها، َوَعِلَم َعْجَز اْْلُْخَرى َعْن إِ   َما َكانَ ِإْبَقاًء لِ  ؛َقَضى ِبِه َلَهافَ ْلَبيِ 
َعاَوى ي َتْشَهدُ ذِ َوُهَو الَّ  َعَلى َما َكاَن. َوَهَذا التَّْأِويُل َأْحَسُن َما ِقيَل ِفي َهَذا اْلَحِديِث.  َلُه َقاِعَدُة الدَّ

َراِئِع ِفيَها. ْرِعيَِّة الَِّتي َيْبُعُد اْخِتََلُف الشَّ  الشَّ
 ؟التي تقدم أيهمالكن تقديم بينة الداخل والخارج 
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 .الداخل طالب:
 ؟الحنابلة عند الداخل أو الخارج

 الداخل من بيده العين. طالب:
 .البينة لكن عندهم ،الداخل من بيده العين 

 .البينة على الخارج طالب:
البينة على الخارج ال شك، لكن باعتبار أن هذا ما هو اْلصل، الداخل الذي بيده العين، لكن 

هذا أحضر بينة  ،بيده العين وهذا ليس بيده لو وجد داخل وخارج هذا يعني ،رجاتقديم بينة الخ
 فمن تقدم؟ ،وهذا أحضر بينة

 التي معه.العين تؤيد البينة طالب: 
 لكن المشهور أن الحنابلة على العكس.

 طالب: تقديم الخارج نعم.
 لماذا؟ ،تقديم بينة الخارج

 زيادة علم.طالب: 
ير غعي، فهو المطالب بالبينة، والداخل ْلنه هو المطالب بالبينة أصاًل؛ ْلن الخارج هو المد ؛ال

 ؟مرجح على البينة ن كونه داخاًل إ :، فأحضر بينة، هل نقولمطالب بالبينة؛ ْلن اْلصل بيده
 مرجح، والمعروف عند الحنابلة أن بينة ،ي وكون العين بيده تقو  ،ومانامعنى أنهما بينتان تتقب

لب بالبينة، ونظير هذا رد ذاك ما طو  هو المطالب البينة، هالخارج هي المقدمة باعتبار أن
يعني عكس القضية، اآلن المدعى عليه هو الذي يحلف، لكن  ،اليمين، رد اليمين على المدعي

 أو ال ترد؟نكل عن اليمين ترد على المدعي الذي لم يستطع إظهار بينة 
 خَلف.طالب: 

مع أن قضاة رد اليمين، ب م أحٌد قالقال: ال أعل -رحمه هللا- واإلمام مالك ،الخالف معروف
تحصل به  مما برد اليمين، وال شك أن اليمين شبرمة وابن أبي ليلى كلهم يقولون عصره ابن 

توجهت  ،ونكل المدعى عليه عن اليمين عليه، لم يجد المدعي بينة، ىالحقوق، فإذا نكل المدع
 واليمين مما يبينه. ،اليمين إلى المدعي، البينة ما أبان الحق في اْلصل

َفاْلَجَواُب: َأنَّ ِمِه، َن َنْقُض ُحكْ ُسَلْيَماَفَكْيَف َساَغ لِ  ،ًَّل ُيَقاُل: َفِإْن َكاَن َداُوُد َقَضى ِبَسَبٍب َشْرِعي ٍ  
ََلمُ - ُسَلْيَمانَ  ْض ِلُحْكِم َأِبيِه ِبالنَّْقضِ  -َعَلْيِه السَّ  يَلًة َلِطيَفًة َظَهَر َلهُ حِ َما اْحَتاَل ، َوِإنَّ َلْم َيَتَعرَّ

يَن  كِ  ْغَرى، َوِهَي َأنَُّه َلمَّا َقاَل: َهاِت السِ  ُه أَ ِبَسَبِبَها ِصْدُق الص  ْغَرى: ًَّل، َفَظهَ ْيَنُكَما، قَ بَ ُشق  َر اَلِت الص 
ْغَرى، َوَعَدِم َذِلَك ِفي اْلُكْبَرى  َفَقِة ِفي الص  ِمَن َضاَف ِإَلى َذِلَك ا َعَساُه انْ ، َمَع مَ َلُه ِمْن َقِريَنِة الشَّ

َقْد وَ ُه َأْن َيْحُكَم ِبِعْلِمِه. َغ لَ مَّْن سو  َكاَن مِ  ا. َوَلَعلَّهُ اْلَقَراِئِن َما َحَصَل َلُه اْلِعْلُم ِبِصْدِقَها َفَحَكَم َلهَ 
 . (ُحْكُم اْلَحاِكِم ِبِعْلِمهِ ) َتْرَجَم النََّساِئي  َعَلى َهَذا اْلَحِديثِ 
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ليس له أن يحكم بعلمه، وكان شريح ممن يرى أن  على أن القاضيجمهور  ،عامة أهل العلم
القاضي له أن يحكم بعلمه، كأنه أثبت حكًما من كالم صاحبه، فلما حكم على المحكوم عليه، 
فقال: أين شهودك؟ قال: شهد عليك ابن أخت خالتك، شهد عليك ابن أخت خالتك، من شهد 

ل بأن القاضي له ن إال على القو ؟ يعني نفسه، يعني أنت شهدت على نفسك، وهذا ال يمكعليه
أن يحكم بعلمه، لكن هل يحكم القاضي بعلمه المتجدد في مجلس القضاء، أو بعلمه الذي قبل 

وهو  ،نه لغيرهطرح القضية؟ يعرف أن هذا البيت لزيد من الناس، ثم أحضرت البينات على أ
تى ما يتجدد في حال العلم يشمل ح :أو نقول ،مسألة الحكم بالعلمهل نقول: إن هذه  ،يعرف

، وعلى هذا يمكن أن يحكم في القضية ن رصدهمما يتجدد في حال الخصومة ال بد  ،الخصومة
 وما كان في أثناء الخصومة، اْلصل ا على ما قبل الخصومةبه، فيفرق بين ما كان العلم مبني  

 البد له من علم.القضاء  ،كله
 ....طالب.....

نه لم يصرح بالقذف، وإنما كان يستوشيه ون، لكن قال بعضهم: إل الناس يعرفك كل الدنيا تعلم،
ذف، ، لم يصرح بالقويشيعه، ويقول: إن فالًنا قال، وفالًنا قال، ويشيعه في المجالس، هذا قيل به

 نسأل هللا العافية. ،هالمقصود أنه هو الذي تولى كبر 
 .....طالب:....

لكن منها أنه لم يصرح  ،أهل العلم كثيرة هأوجو  ،عنه الحد درئ عنه الحد،  ئ المقصود أنه در 
ام ويثير الشكوك واْلوه ،ن يستوشيه، وإنما كابالقذف، ما ضبط عليه أنه قال: إن فالنة فعلت كذا

عليه الصالة -وتركه النبي ،والقرائن، فلم يثبت عليه حد، وهو مستوجٌب للقتل، أعظم من الحد
 أصحابه.يقتل  ايتحدث الناس أن محمدً لئال  ؛-والسالم

َعُة ِلْلَحاِكِم َأْن َيُقولَ  َوَتْرَجَم َلُه َأْيًضا ْيِء الَِّذي  السَّ . َوَترْ لِ َأْفَعُل  :هُ  َيْفَعلُ ًَّل ِللشَّ َجَم َلُه َيْسَتِبيَن اْلَحق 
نَّ اْلَوَلَد اْلُكْبَرى اْعَتَرَفْت ِبأَ  لَّ ْنُه. َوَلعَ مِ  َأَجل  َنْقُض اْلَحاِكِم ًَّل َيْحُكُم ِبِه َغْيُرُه ِممَّْن ُهَو ِمْثُلُه َأوْ  َأْيًضا

ْغَرى عند ما َرَأْت ِمْن ُسَلْيَماَن اْلَحْزَم َواْلِجدَّ ِفي َذِلَك، فَ   ْغَرى، َوَيُكوُن َهَذا َكَماْلَوَلِد ِللص  َقَضى ِباِللص 
َفِإنَُّه  َكِر َما َأْوَجَب ِإْقَراُرُه،ِمَن اْلُمنْ  َرجَ َتخْ ِإَذا َحَكَم اْلَحاِكُم ِباْلَيِميِن، َفَلمَّا َمَضى ِلَيْحِلَف َحَضَر َمِن اسْ 

ْقَراِر َقْبَل اْلَيِميِن َوَبْعَدَها، َوًَّل يَ  لِ ِلَك ِمْن َباُكوُن ذَ ُيْحَكُم َعَلْيِه ِبَذِلَك اإلِْ َلِكْن و ، ِب َنْقِض اْلُحْكِم اْْلَوَّ
ِل اْْلَ  ِل اْْلَْحَكاِم ِبَحَسِب َتَبد  ُ أَ ِمْن َباِب َتَبد   ْعَلُم. ْسَباِب. َوّللاَّ

 َذَكْرَناُه.  َهاِد، َوَقدْ اًِّلْجتِ بِ َوِفي اْلَحِديِث ِمَن اْلِفْقِه َأنَّ اْْلَْنِبَياَء ُسوِ َغ َلُهُم اْلُحْكُم 
 .ُحُقوقُ ِبَها الْ  َوِفيِه ِمَن اْلِفْقِه اْسِتْعَماُل اْلُحكَّاِم اْلِحَيَل الَِّتي ُتْسَتْخَرجُ 

جول - أو تورك موا حورم هللا -جول وعوال- التي يتوصل بهوا إلوى إقاموة موا أوجوب هللا الحيل الشرعية
، لكووون الحيووول جوووب أو تووورك المحووورمفعووول الوا إلوووىهوووذه حيووول مطلوبوووة شووورعية، يتوصووول بهوووا  -وعوووال
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فعول  وأالممنوعة والتي جاء النهي عنها، وهي الحيل اليهودية التي يتوصل بهوا إلوى تورك الواجوب 
  .المحرم

اَسرٌة وُن ِفي َأْهِل التَّْقرَوى ِفرَ ، َوَقْد َيكُ  اْلَخْلقِ ْطَنِة، َوُمَماَرَسِة َأْحَوالِ َعْن ُقوَِّة الذََّكاِء َواْلف َيُكونُ َوَذِلَك  
ِ ُيْؤِتيررِه َمررْن  ررَماٌت ُنوِريَّررٌة، َوَذِلررَك َفْضررُل ّللاَّ ررَشرراُء. وَ يَ ِديِنيَّررٌة، َوَتَوس  مَّ اْْلُ ُة ِلَمررْن َيُقرروُل: ِإنَّ ِفيررِه اْلُحجَّ

َلْيَماَن َلرِة َفَقَضراُء ُسرَعَلرى اْلُجمْ رِِه. وَ ُتْسَتْلَحُق، َوَلْيَس َمْشُهوَر َمْذَهِب َماِلٍك، َوَلْيَس َهَذا َمْوِضرَع ِذْكر
ةِ  ْمناها } َتَضمََّنَها َمْدُحُه َتَعاَلى له بقوله: ِفي َهِذِه اْلِقصَّ  . [79:َياءاْْلَْنبِ ]سورة  {َلْيمانَ سُ َفَفهَّ

َم اْلَقْوُل ِفي اْلَحْرِث َواْلُحْكرِم ِفري َهرِذِه الْ  لثة عشرة:الثا ا: َأنَّ َعَلرى َأْصرَحاِب  ِفري َشرْرِعنَ َواِقَعرةِ َقْد َتَقدَّ
رَماُن  اِت وَ ِليَّراِت، َوِباْلِقيَمرِة ِفري ذَ ِل ِباْلِمثْ ي اْلِمْثرِفراْلَحَواِئِط ِحْفَظ ِحيَطاِنِهْم َوُزُروِعِهْم ِبالنََّهاِر، ُثمَّ الضَّ

ُ عَ َصر -َنرااْلِقَيِم. َواْْلَْصُل ِفي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة ِفي َشْرِعَنا َما حكرم بره َنِبي    ِفري َناَقرةِ  -َلْيرِه َوَسرلَّمَ لَّى ّللاَّ
َبررَراِء : َأنَّ َناَقررًة ِللْ  ُمَحيِ َصررةَ ْعِد ْبررنِ َسرراْلَبررَراِء ْبررِن َعرراِزٍب. َرَواُه َماِلررٌك َعررِن اْبررِن ِشررَهاٍب َعررْن َحررَراِم ْبررِن 

ِط َأنَّ َعَلى َأْهرِل اْلَحرَوائِ  -ِه َوَسلَّمَ  َعَليْ َصلَّى ّللاَُّ  -َدَخَلْت َحاِئَط َرُجٍل َفَأْفَسَدْت ِفيِه َفَقَضى َرُسوُل ّللاَِّ 
َواِة ا َرَواُه جَ ِلَهررا. َهَكررذَ َلررى َأهْ عَ ِحْفَظَهررا ِباللَّْيررِل، َوَأنَّ َمررا َأْفَسررَدِت اْلَمَواِشرري ِباللَّْيررِل َضرراِمٌن  ِميررُع الررر 

 ُمْرَسًَل. 
 جميع رواة الموطأ. ،جميع الرواة 

ررُه رَ  ،َيْيَنررةَ َوَكررَذِلَك َرَواُه َأْصررَحاُب اْبررِن ِشررَهاٍب َعررِن اْبررِن ِشررَهاٍب، ِإًّلَّ اْبررَن عُ  اُه َعررِن الز ْهررِريِ  َعررْن وَ َفِإنَّ
ِن اُه اْبرُن َأِبري ِذْئرٍب َعرِن اْبرَنراُه. َوَروَ ُه ِبَمعْ َكَر ِمْثَلرَسِعيٍد َوَحَراِم ْبِن َسْعِد ْبرِن ُمَحيِ َصرَة: َأنَّ َناَقرًة، َفرذَ 

ُكْر َحرَراَم َواًء، ِإًّلَّ َأنَّرُه َلرْم َيرذْ ِث َماِلرٍك َسرَل َحِديِشَهاٍب َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ َناَقَة اْلَبَراِء َدَخَلْت َحاِئَط َقْوٍم، ِمثْ 
  ْبَن َسْعِد ْبِن ُمَحيِ َصَة َوًَّل َغْيَرُه.

زَّاِق َعرْن مَ اَدُه. َوَروَ َسَد ِإْسنَ َشْيًئا، ِإًّلَّ َأنَُّه َأفْ  َقاَل َأُبو ُعَمَر: َلْم َيْصَنِع اْبُن َأِبي ذئب ْعَمرٍر اُه َعْبُد الررَّ
َعْبرُد  َلرْم ُيَتراَبعْ ، وَ - َوَسرلَّمَ  َعَلْيهِ لَّى ّللاَُّ َص  -َعِن الز ْهِريِ  َعْن َحَراِم ْبِن ُمَحيِ َصَة َعْن َأِبيِه َعِن النَِّبي ِ 

زَّاِق َعَلى َذِلكَ  َثِنياَرْيٍج َعرِن ُجرُه اْبرُن َوَأْنَكُروا َعَلْيِه َقْوَلُه َعرْن َأِبيرِه. َوَرَوا ،الرَّ  ْبرِن ِشرَهاٍب َقراَل: َحردَّ
َجَعررَل اْلَحررِديَث ًِّلْبررِن ْفَسررَدْت، فَ ْوٍم َفأَ َأُبررو ُأَماَمررَة ْبررُن َسررْهِل ْبررِن ُحَنْيررٍف َأنَّ َناَقررًة َدَخَلررْت ِفرري َحرراِئِط َقرر

ُكرروَن اْلَحررِديُث َعررِن اْبررِن اِئٌز َأْن يَ اِء. َوَجررِشررَهاٍب َعررْن َأِبرري ُأَماَمررَة، َوَلررْم ُيررْذَكْر َأنَّ النَّاَقررَة َكاَنررْت ِلْلَبرررَ 
ُ أَ  -ِشَهاٍب َعِن ابرن محيصرة، وعرن سرعيد ابرن اْلُمَسريَِّب، َوَعرْن َأِبري ُأَماَمرةَ  ِه َث ِبرَفَحردَّ  -ْعَلرمُ َوّللاَّ

 َوُكل ُهْم ِثَقاٌت.  ،َعمَّْن َشاَء ِمْنُهْم َعَلى َما َحَضَرهُ 
َث ِبررِه ْرَسررَلُه اْْلَ أَ ْشررُهوٌر َقرراَل َأُبررو ُعَمررَر: َوَهررَذا اْلَحررِديُث َوِإْن َكرراَن ُمْرَسررًَل َفُهررَو َحررِديٌث مَ  ررُة، َوَحرردَّ ِئمَّ

ررْوُه ِبرراْلَقُبوِل، َوَتلَ  ،الثِ َقرراُت، َواْسررَتْعَمَلُه ُفَقَهرراُء اْلِحَجررازِ   اْلَعَمررُل ِبررِه، َوَحْسررُبَك ي اْلَمِديَنررةِ َجررَرى ِفرروَ قَّ
 ِباْسِتْعَماِل َأْهِل اْلَمِديَنِة َوَساِئِر َأْهِل اْلِحَجاِز لهذا الحديث.

 يذكر الخالفس
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 ...:......طالب
عوه كلهوم وأبوو حنيفوة وتواب أنه صحيح عنوده، مالوك وأصوحابه،و  ،المرسلبعند مالك االحتجاج  ،نعم

 وأن مقياسهم الصحيح. ،حتجاج بالمراسيلباال يقولون 
 ....طالب:.....

 .عندهم أبًدا ما يترددون 
 وبه وتابعوهما ودانوا           احتج مالك وكذا النعمان

 هذا رأيهم، والخالف سيذكر في المسألة التي تليها.
رررِة إِ  الرابعرررة عشررررة:   َأُبرررو َحِنيَفرررَة اِء، َوَذَهررربَ ِث اْلَبررررَ َلرررى اْلَقرررْوِل ِبَحرررِديَذَهرررَب َماِلرررٌك َوُجْمُهررروُر اْْلَِئمَّ

، وَ َوَأْصَحاُبُه َوَجَماَعرٌة ِمرَن اْلُكروِفيِ يَن ِإَلرى َأنَّ َهرَذا اْلُحْكرَم َمنْ  ِفري  اِئَم ِإَذا َأْفَسرَدْت َزْرًعراَأنَّ اْلَبَهرُسروٌٌ
ُ عَ َصلَّ  -ِلهِ ا ِفي ُعُموِم َقوْ َوُأْدِخَل َفَساُدهَ  ءَلْيٍل َأْو نهار أنه ًّل يلزم صاحبها شي : -َلْيِه َوَسلَّمَ ى ّللاَّ

َم َأَبرا َحِنيَفرَة َأَحرتَ  ِإنَّرُه َمرا ُيَقراُل:َفَقاَس َجِميَع َأْعَماِلَها َعَلى ُجْرِحَها. وَ  ،«ُجْرُح اْلَعْجَماِء ُجَبارٌ » ٌد َقردَّ
ررَة َلررُه َوًَّل ِلَمررِن اتََّبَعررُه  ِسررًخا ِلَحررِديِث اْلَبررَراِء َكْوِنررِه َناوَ ْجَمرراِء، ِفرري َحررِديِث اْلعَ ِبَهررَذا اْلَقررْوِل، َوًَّل ُحجَّ

 .َوُمَعاِرًضا َلُه، َفِإنَّ النسخ شروطه معدومة
 .إذا أمكن الجمع، فال يصار إلى النسخ ،نعم

 هاْرحُ جُ  اْلَعْجَماء»َحِديُث وَ ض إنما يصح إذا لم يمكن استعماله َأَحِدِهَما ِإًّلَّ ِبَنْفِي اْلَخِر، والتعار  
ْرُع َواْلَحَوائِ  «ُجَبارٌ   َصلَّى ّللاَُّ -ِْلَنَّ النَِّبيَّ  ؛ِث اْلَبَراءِ ُط ِبَحِديُعُموٌم ُمتََّفٌق َعَلْيِه، ُثمَّ ُخصَّ ِمْنُه الزَّ

ْرِع   َلْيًَل ٌر َنَهاًرا ًَّل َها ُجَباَلْو َجاَء َعْنُه ِفي َحِديٍث َواِحٍد: اْلَعْجَماُء ُجْرحُ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َوِفي الزَّ
اَل ِفي َهَذا ُمَتَعاِرٌض؟! وُز َأْن ُيقَ ْيَف َيجُ َواْلَحَواِئِط َواْلَحْرِث، َلْم َيُكْن َهَذا ُمْسَتِحيًَل ِمَن اْلَقْوِل، َفكَ 

  ي اْلصول.َوِإنََّما َهَذا ِمْن َباِب اْلُعُموِم َواْلُخُصوِص َعَلى َما ُهَو َمْذُكوٌر ف
اِرِع َبْيَن اللَّ ِإْن قِ  ة عشرة:سالخام َقْد َقاَل اللَّْيُث ْبُن لنََّهاِر، وَ ْيِل َوايَل: َما اْلِحْكَمُة ِفي َتْفِريِق الشَّ

ِشَيِة؟  َأْكَثَر ِمْن ِقيَمِة اْلَماًَّل ُيَضمَّنُ وَ َسَدْت، َسْعٍد: ُيَضمَُّن َأْرَباُب اْلَمَواِشي ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ُكلَّ َما َأفْ 
ْرَعى َواِشيِهْم تَ مَ  لى إرسالَوَذِلَك َأنَّ أهل المواشي لهم ضرورة إ ،َفْرُق َبْيَنُهَما َواِضحٌ ُقْلَنا: الْ 

َل ِحْفَظ ُظُه َعمَّْن َأَراَدُه، َفَجعَ َهاِر َوَيْحفَ  ِبالنَّ ِبالنََّهاِر، َواْْلَْغَلُب ِعْنَدُهْم َأنَّ َمْن ِعْنَدُه َزْرٌع َيَتَعاَهُدهُ 
ُروعِ  َذِلَك ِبالنََّهارِ  ِف ِفي ؛َعَلى َأْهِل الز  َل هللا سبحانه وتعالى: ِش، َكَما َقااْلَمَعا ِْلَنَُّه َوْقُت التََّصر 

 .[11]النبأ: {َوَجَعْلَنا النَّهاَر َمعاشاً }
، فيلزمه حفظ زرعه، والغالب أن أهل ان صاحب الزرع في النهار يكون مستيقظً أْلنه في الغالب 

بينما في الليل في الغالب أن أهل المواشي يعقلونها،  ،وهي ال تعقل المواشي يرسلونها للرعي
 ، فهذا الحكم عادل.وأهل الزورع ينامون في الليل ،لئال تضل ؛وتكف عن السير ليالً 

َتَعاَلى:  َفِإَذا َجاَء اللَّْيُل َفَقْد َجاَء اْلَوْقُت الَِّذي يرجع كل شي ِإَلى َمْوِضِعِه َوَسَكِنِه، َكَما َقاَل ّللاَُّ  
ِ َيْأِتيُكْم ِبَلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيهِ } ]اًّلنعام:  {َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكناً }وقال:  ،[72]القصص: {َمْن ِإلٌه َغْيُر ّللاَّ
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َط َصاِحُب اْلَماِشَيِة فِ 96 َها [ َوَيُرد  َأْهُل اْلَمَواِشي َمَواِشيِهْم ِإَلى َمَواِضِعِهْم ِلَيْحَفُظوَها، َفِإَذا َفرَّ ي َردِ 
َط ِفي َضْبِطَها َوَحْبِسَها َعِن اًِّلْنِتَشاِر ِباللَّْيِل َحتَّى َأْتَلَفْت َشْيًئا َفَعَلْيِه  َضَماُن ِإَلى َمْنِزِلِه، َأْو َفرَّ

ى الطَّاِئَفَتْيِن، َذِلَك، َفَجَرى اْلُحْكُم َعَلى اْْلَْوَفِق اْْلَْسَمِح، َوَكاَن َذِلَك َأْرَفَق ِباْلَفِريَقْيِن َوَأْسَهَل َعلَ 
َتْيِن، َوَأمَّا َقْوُل اللَّْيِث: ًَّل َفَظ ِلْلَماَلْيِن، َوَقْد َوضَوَأحْ  ْبُح ِلِذي َعْيَنْيِن، َوَلِكْن ِلَسِليِم اْلَحاسَّ َح الص 

َل َهَذا اللَّْيُث ْبُن َسْعٍد، ِإًّلَّ ُيَضمَُّن َأْكَثَر ِمْن ِقيَمِة اْلَماِشَيِة، َفَقْد َقاَل َأُبو ُعَمَر: ًَّل َأْعَلُم ِمْن َأْيَن َقا
ُدُه ِفي ِجَناَيِتِه َأْكَثَر من  ْلَعْبِد اْلَجاِني ًَّل َيْفَتكَأْن َيْجَعَلُه ِقَياًسا َعَلى ا ِبَأْكَثَر ِمْن ِقيَمِتِه َوًَّل َيْلَزُم َسيِ 

اَلَف اْلَحِديَث ِفي قيمته، وهذا ضعيف الوجه، كذا قال في" التمهيد" وقال في" اًِّلْسِتْذَكاِر": َفخَ 
َمُه ِإَلى َذِلَك َطاِئَفٌة ِمَن اْلُعَلَماِء ِمْنُهْم َعَطاٌء.  «ُجْرُح اْلَعْجَماِء ُجَبارٌ » َوَخاَلَف َناَقَة اْلَبَراِء، َوَقْد َتَقدَّ

ُم. اْلَماِشَيُة َلْيًَل َأْو َنَهاًرا؟ َقاَل: ُيَضمَُّن َصاتصيبه َقاَل اْبُن جريج قلت لعطاء: الحرث  ِحُبَها َوُيَغرَّ
ُم.  ُقْلُت: َكاَن َعَلْيِه َحِظًرا َأْو َلْم َيُكْن؟ َقاَل َنَعْم! ُيَغرَّ

 .ةوغير مسور أ ، مسورةحائطالظر يعني الح
ُم؟ َقاَل: ِقيَمَة َما َأَكَل ِحَماُرُه َوَدابَُّتُه َوَما  ُم َة: ُيقَ ٌر َعِن اْبِن ُشْبُرمَ مَ َوَقاَل َمعْ  ِشَيُتُه.ُقْلُت: َما ُيَغرَّ وَّ

ْرُع َعَلى َحاِلِه الَِّتي ُأِصيَب َعَلْيَها َدَراِهَم. َوُرِوَي َعْن ُعمَ  ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز ْلَخطَّاِب وَ اَر ْبِن الزَّ
ُ َعْنُهَما- . ُرٍق ًَّل َتِص ، ِمْن طُ : ُيَضمَُّن َرب  اْلَماِشَيِة َلْيًَل َأْو َنَهاًرا-َرِضَي ّللاَّ  ح 

ْرُع الَِّذي َأْفَسَدِت اْلَمَوا :دسة عشرةالسا ُم الزَّ َجاِء َواْلَخْوِف. اْيِل َعَلى ِشي ِباللَّ َقاَل َماِلٌك: َوُيَقوَّ لرَّ
ُم َأهْ َغْيُر اْلمُ وَ َلْيَها َقاَل: َواْلَحَواِئُط الَِّتي ُتْحَرُس َوالَِّتي ًَّل ُتْحَرُس، َواْلُمْحَظُر عَ   ُلَهاْحَظِر َسَواٌء، ُيَغرَّ

َئْت ْت َدابٌَّة ِباللَّْيِل َفَوطِ إذا اْنَفَلتَ و ها. قال: َما َأَصاَبْت ِباللَّْيِل َباِلًغا َما َبَلَغ، َوِإْن َكاَن َأْكَثَر ِمْن قيمت
ْم َصاِحُبَها َشْيًئا، َوِإنََّما َهَذا ِفي ا ْرِع  ْلَحاِئطِ َعَلى َرُجٍل َناِئٍم َلْم ُيَغرَّ ُن َعْبِد ُه َعْنُه ابْ اْلَحْرِث، َذَكرَ وَ َوالزَّ

 اْلَحَكِم.
 .«ُجْرُح اْلَعْجَماِء ُجَبارٌ »ْلن هذا داخل في عموم حديث 

ِْلَنَّ  ؛َمِنَهاْضَعاَف ثَ أَ  َوِإْن َكانَ  َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: َما َأْفَسَدِت اْلَماِشَيُة بالليل فهو في مال ربها، 
 َعِن وٌن َوَأْصَبُغ َوَأُبو َزْيدٍ نُ َحَكاُه َسحْ  َعِبيِد،َها، َوَلْيَسِت اْلَماِشَيُة َكالْ اْلِجَناَيَة ِمْن ِقَبِلِه ِإْذ َلْم َيْرِبطْ 

 اْبِن القاسم.
 فتقاس جناية الماشية في غير الزروع على الزروع. ،ْلن العبيد ال يربطون 

ْرِع َأْن َيْنُبَت َأْو ًَّل َيْنُبَت كَ  السابعة عشرة:  ِغيِر. َوَقاَل َعُل ِفي ِسن ِ ا ُيفْ مَ َوًَّل ُيْسَتْأَنى ِبالزَّ  الصَّ
 ِعيَسى َعِن اْبِن اْلَقاِسِم: ِقيَمُتُه َلْو َحلَّ َبْيُعُه. 

نِ  }لغالب أنه ينبت غيره، االذي في  كما يفعل في السن الصغير نَّ ِبالسِ  [ 45لمائدة:ا]سورة  {َوالسِ 
 اد منه.، يقيقال: ينتظر حتي يطلع أو ما يطلعفإذا قلع سن الصغير ما 
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ُل َأْقَوى اْبُن اْلعَ  .َصََلُحهُ  َوَقاَل َأْشَهُب َواْبُن َناِفٍع ِفي اْلَمْجُموَعِة َعْنُه: َوِإْن َلْم َيْبدُ  : َواْْلَوَّ  ؛َرِبيِ 
ُم كل متلف على صفته.  ُم َكَما ُيَقوَّ  ِْلَنََّها ِصَفُتُه َفُتَقوَّ

 َقْبَل َذِلَك َمْنَفَعُة ْن َكاَن ِفيهِ َبَر َفإِ ِبَشْيٍء َحتَّى َنَبَت َواْنجَ َلْو َلْم ُيْقَض ِلْلُمْفَسِد َلُه  الثامنة عشرة:
َن ِتْلَك اْلَمْنَفَعَة، َوِإْن َلْم َتُكْن ِفيِه َمنْ  نَّ ِْلَ ؛َقاَل َأْصَبُغ: ُيَضمَّنُ وَ ََل َضَماَن. َفَعٌة فَ َرْعٍي َأْو َشْيٌء ُضمِ 

َق َواْلَجْبُر َليْ   به.  َس ِمْن ِجَهِتِه َفََل ُيْعَتد  َلهُ التََّلَف َقْد َتَحقَّ
يَنِة الَِّتي ِهَي ْمَثاِل اْلَمدِ َتاِب اْبِن َسْحُنوٍن َأنَّ اْلَحِديَث ِإنََّما َجاَء ِفي أَ كِ َوَقَع ِفي  -التاسعة عشرة

ْرَباُب يُن َكَذِلَك، َفُيَضمَُّن أَ ، َوَبَساتِ َرةٍ ُر ُمْحظَ ِحيَطاٌن ُمْحِدَقٌة، َوَأمَّا اْلِبََلُد الَِّتي ِهَي ُزُروٌع ُمتَِّصَلٌة َغيْ 
ِبََلِد َيَواِن ِفي ِمْثِل َهِذِه الْ ْثِقيِف اْلحَ تَ  َتْرَك النََّعِم َما َأْفَسَدْت ِمْن َلْيٍل َأْو َنَهاٍر، َكَأنَُّه َذَهَب ِإَلى َأنَّ 

 . اللَّْيثِ  ِْلَنََّها َوًَّل ُبدَّ ُتْفِسُد. َوَهَذا ُجُنوٌح ِإَلى َقْولِ  ؛َتَعد ٍ 
 )تثقيفه( يعني ربطه.

َلى ُقَرى ا َمَواِشَيُهْم إِ ْن ُيْخِرُجو أَ َمَواِشي َقاَل َأْصَبُغ ِفي اْلَمِديَنِة: َلْيَس ِْلَْهِل الْ  اْلُمَوفِ َيُة ِعْشِريَن:
ْرِع ِبَغْيِر ذ ْقَعَة َسْرٍح، وَن ُبْقَعَة َزْرٍع، َأْو بُ ْن َتكُ ْخُلو أَ َة ًَّل تَ وَّاٍد، َفَركََّب اْلُعَلَماُء َعَلى َهَذا َأنَّ اْلُبْقعَ الزَّ

 َل تدخلها ماشية إًّل ماشية تحتاج.َفِإْن َكاَنْت ُبْقَعَة زرع ف
 يحتاجونها يركبون عليها.  يحتى مواشي أهل الزروع الذ

ٌن َلْيًَل َها َضامِ اِحبُ َدْت َفَص َوَعَلى َأْرَباِبَها ِحْفُظَها، َوَما َأْفسَ  َل تدخلها ماشية إًّل ماشية تحتاج،ف
َعَلى َأْرَباِب  ع شيْفُظُه، َوًَّل ِفيَها حِ  َأْو َنَهاًرا، َوِإْن َكاَنْت ُبْقَعَة َسْرٍح َفَعَلى َصاِحِب الَِّذي َحْرُثهُ 

 اْلَمَواِشي.
 َواْلِعْشُروَن: اْلَحاِدَيةَ 
 عشر. الجزئين ما بين أحد عشر إلى تسعةوالعشرون؛ ْلن الذي يبنى على فتح  الحاديةُ 

َواِري ْيِهَما َقسَّ َوَعلَ  ،ةٌ اْلَمَواِشي َعَلى ِقْسَمْيِن: َضَواِري َوَحِريسَ  اْلَحاِدَيُة َواْلِعْشُروَن:  َمَها َماِلٌك. َفالضَّ
ُب َوُتبَ  ْرِع َوالثِ َماِر، َفَقاَل َماِلٌك: ُتَغرَّ ِسِم ِفي ْبُن اْلَقاَع ِفيِه، َرَواُه اَلٍد ًَّل َزرْ اُع ِفي بَ ِهَي اْلُمْعَتاَدُة ِللزَّ

ابَِّة الَِّتي َضِرَيْت فِ اَل َماِلٌك َذِلَك قَ اْلِكَتاِب َوَغْيرِِه. َقاَل اْبُن َحِبيٍب: َوِإْن َكرَِه َذِلَك َرب َها، َوكَ   ِفي ي الدَّ
ُب َوُتَباُع. َوَأمَّا َما ُيْسَتَطاُع اًِّلْحِتَرا ْرِع: ُتَغرَّ   .إخراجهب  يؤمر صاحبهُس منه فَلِإْفَساِد الزَّ

َوز  َوالدَّ َقاَل َأْصبَ  -الثَّاِنَيُة َواْلِعْشُرونَ  َها ِمَن اِشَيِة، ًَّل ُيْمَنُع َصاِحبُ َجاُج َكاْلمَ ُغ: النَّْحُل َواْلَحَماُم َواإلِْ
ًَّل  ِذِه ِرَواَيٌة َضِعيَفةٌ : َوهَ اْلَعَرِبي ِ  اَل اْبنُ ، َوَعَلى َأْهِل اْلَقْرَيِة ِحْفُظ ُزُروِعِهْم. قَ َضِرَيْت اتِ َخاِذَها َوِإْن 
 يلتفت إليها. 

الطيور ما يمكن، لكن أيًضا هذه الطيور  ،مثل هذه اْلمور ال يمكن أن يحترس منها أبًدا لكن
 به.مؤاخذة الالتي تأكل من زوع الناس مما تعارف الناس على تركه وعدم 
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مَّا اْنِتَفاُعُه ِبَما  ِمْنُه، َوأَ ِه ُمكِ نَ  َيُضر  ِبَغْيرِ من أراد أن يتخذ َما َيْنَتِفُع ِبِه ِممَّا ًَّل ًَّل يلتفت إليها 
َوا «ًَّل ِضَرارَ ًَّل َضَرَر وَ » :-ََلمُ َعَلْيِه السَّ - َيتَِّخُذُه ِبِإْضَرارِِه ِبَأَحٍد َفََل َسِبيَل ِإَلْيِه. َقالَ  ِري َوَهِذِه الضَّ

ِم.ْعَد التَّ ى َأْرَباِبَها ِإًّلَّ بَ َعِن اْبِن اْلَقاِسِم ِفي اْلَمِديَنِة ًَّل َضَماَن َعلَ  : َوَأَرى  قال َقد  اْبُن اْلَعَرِبيِ 
ِم ِإَذا َكاَنْت َضَواِري.  َماَن َعَلْيِهْم َقْبَل التََّقد   الضَّ

يكون لها سوابق  يعني ،التقدم بعدإال  أربابهاابن القاسم ال ضمان على  عنهذه الضواري 
 .وعرفت بهذا
زَّاِق َعْن َمْعَمٍر َعْن َقتَ  ْشُروَن:الثَّاِلَثُة َواْلعِ  ْعِبي ِ اَدَة َعنِ َذَكَر َعْبُد الرَّ ٍل  َأنَّ َشاًة َوَقَعْت ِفي َغزْ  الشَّ

: اْنُظُروُه َفِإنَّ  ْعِبي  ا، ًَل َوَقَعْت ِفيِه َأْو َنَهارً َأُلُهْم َليْ ُه َسَيسْ َحاِئٍك َفاْخَتَصُموا ِإَلى ُشَرْيٍح، َفَقاَل الشَّ
َن َوِإْن َكاَن ِبالنََّهارِ َفَفَعلَ  ْت ِفيِه  َقَرَأ ُشَرْيٌح" ِإْذ َنَفشَ َضمَّْن، ُثمَّ  َلْم يُ . ُثمَّ َقاَل: ِإْن َكاَن ِباللَّْيِل ُضمِ 

َلْيِه عَ  َصلَّى ّللاَُّ - َباِب َقْوُلهُ ْن َهَذا الْ ْلُت: َومِ َواْلَهَمُل ِبالنََّهاِر. قُ  ،َغَنُم اْلَقْوِم" َقاَل: َوالنَّْفُش ِباللَّْيلِ 
 ، َواْلَعْجَماُء اْلَبِهيَمُة،اُر اْلَهَدرُ : َواْلُجبَ اْلَحِديَث. َوَقاَل اْبُن ِشَهاٍب  «اْلَعْجَماُء ُجْرُحَها ُجَبارٌ » :-َوَسلَّمَ 

كن فيه ه لم يلبهيمة بإتَلفا انفردت اَأنَّ مَ « اْلَعْجَماُء ُجْرُحَها ُجَبارٌ »َقاَل ُعَلَماُؤَنا: َظاِهُر َقْوِلِه: 
َحُدُهْم َعَلى شي َحَمَلَها أَ فَ َراِكٌب  ، َوَهَذا ُمْجَمٌع َعَلْيِه. َفَلْو َكاَن َمَعَها َقاِئٌد َأْو َساِئٌق َأوْ ءشي

 .َفَأْتَلَفْتُه َلِزَمُه ُحْكُم اْلُمْتِلفِ 
والمباشر ليس من أهل التكليف، الراكب والسايس والقائد  ،؛ ْلنه متسببنعم؛ ْلنه متسبب

 .والمباشر ليس من أهل التكليف، فيحمل المتسبب ،متسبب
 ؛ًَّل ُيْخَتَلُف ِفيهِ اْلِقَصاُص وَ  اَن ِفيهِ كَ َوَكاَن اْلَحْمُل َعْمًدا  ،َفِإْن َكاَنْت ِجَناَيًة َمْضُموَنًة ِباْلِقَصاصِ  

ابََّة َكاْلَلِة.   ِْلَنَّ الدَّ
 مثل السيارة.

َيُة َعَلى اْلَعاِقَلِة. وَ  َوِإْن َكاَن َعْن َغْيِر َقْصٍد َكاَنْت  ي. َراَمُة ِفي َماِل اْلَجانِ ْمَواِل اْلغَ ِفي اْْلَ ِفيِه الدِ 
ْن َماِلٌك َواللَّْيُث وَ ا، َفَلْم يُ  َذَنِبهَ َواْخَتَلُفوا ِفيَمْن َأَصاَبْتُه ِبِرْجِلَها َأوْ  الرَّاِبَعُة َواْلِعْشُروَن: اْْلَْوَزاِعي  َضمِ 

اِفِعي  َواْبُن َأِبي َلْيَلى َواْبُن ُشْبُرَمةَ َصاِحَبَها، َوَضمَّنَ  اِرَيِة َفُجْمُهوُرُهْم َأنَّ َلُفوا ِفي ال. َواْختَ ُه الشَّ َها ضَّ
ُنوَنُه.   َكَغْيِرَها، َوَماِلٌك َوَبْعُض َأْصَحاِبِه ُيَضمِ 

ْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرَوى ُسْفَياُن ْبُن ُحَسْيٍن َعِن الز ْهِريِ  عَ  اْلَخاِمَسُة َواْلِعْشُروَن:
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل ّللاَِّ  :َقالَ  َغْيُر  قال الدارقطني: لم يروه ،«الرجل جبار»: -َصلَّى ّللاَّ

اُظ َعِن الز ْهِريِ  مِ  ْنُهْم َماِلٌك َواْبُن ُعَيْيَنَة َوُيوُنُس ُسْفَياَن ْبِن ُحَسْيٍن َوَلْم ُيَتاَبْع َعَلْيِه، َوَخاَلَفُه اْلُحفَّ
 َفَقاُلوا: َوَمْعَمٌر َواْبُن ُجَرْيٍج َوالز َبْيِدي  َوُعَقْيٌل َوَلْيُث ْبُن َسْعٍد، َوَغْيُرُهْم ُكل ُهْم َرَوْوُه َعِن الز ْهِري ِ 

َواُب. َوَكَذِلَك رواه َأُبو  َوَلمْ  «َواْلَمْعِدُن ُجَبارٌ  ،َواْلِبْئُر ُجَبارٌ  ،اْلَعْجَماُء ُجَبارٌ » ْجَل َوُهَو الصَّ َيْذُكُروا الرِ 
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ْحَمِن اْْلَْعَرُج، َوُمَحمَُّد ْبُن ِسيِريَن، َوُمَحمَُّد ْبُن ِزَياٍد َوَغْيُرُهْم َعْن  مَّاُن، َوَعْبُد الرَّ َأِبي َصاِلٍح السَّ
ْجُل ُجَبارٌ »ُهَرْيَرَة، َوَلْم َيْذُكُروا ِفيِه   َو اْلَمْحُفوُظ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة. َوهُ  «َوالرِ 

اِدَسُة وَ  : قَ  «نَّاُر جبارَوال»ُعُه َقْد ُرِوَي َمْوِض  «َواْلِبْئُر ُجَبارٌ »َقْوُلُه:  اْلِعْشُروَن:السَّ اَرُقْطِني  اَل الدَّ
َثَنا َحْمَزُة ْبُن اْلَقاِسِم اْلَهاِشِمي   َثَنا َحْنَبُل ْبُن إِ  :َحدَّ  ْبَن َأَبا َعْبِد ّللاَِّ َأْحَمدَ  َسِمْعتُ  :لَ اْسَحاَق قَ َحدَّ

زَّاِق: َحِديُث َأِبي ُهَرْيَرَة  َشْيٍء َلْم َيُكْن ِفي َلْيَس بِ  «َبارنَّاُر جُ َوال»َحْنَبٍل َيُقوُل ِفي َحِديِث َعْبِد الرَّ
 َباِطٌل َلْيَس ُهَو ِبَصِحيٍح. ،اْلِكَتاِب 

 ...طالب:......
يعني هو  ،أروي منهيعني لم يوجد في الكتاب الذي  "ي الكتابليس بشيء لم يكن ف"يقول: 

 .ترادفات هذه كلها ،حديٌث باطل ليس بصحيح
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن مخلد حدثنا أبو إسحاق ِإْبَراِهيَم ْبِن َهاِنٍئ َقالَ   َن َحْنَبٍل َيُقوُل: ُت َأْحَمَد بْ َسِمعْ  :َحدَّ

زَّاِق ِإنََّما ُلق ِ وَ َذِلَك.  ر، َيْعِني ِمْثلَ بيويكتبون ال ،النِ يرَ  النَّارَ  :َأْهُل اْلَيَمِن َيْكُتُبونَ  ُر النَّا»َن َعْبُد الرَّ
 . «ُجَبارٌ 

 .يتلقنفْلنه كبر فصار يلقن 
زَّاقِ  : َقاَل َعْبُد الرَّ َماِدي   -ي ِ ِن النَّبِ ُبو ُعَمَر: ُرِوَي عَ ًما. َقاَل أَ ًّلَّ َوهْ ًَّل َأَراُه إِ  :َقاَل َمْعَمرٌ  :َوَقاَل الرَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   َصلَّى ّللاَُّ -َة َعِن النَِّبي ِ ِبي ُهَرْيرَ ٍه َعْن أَ َحِديُث َمْعَمٌر َعْن َهمَّاِم ْبِن ُمَنب ِ  -َصلَّى ّللاَّ
فَ وَ  ،رُ ُلُه اْلِبئْ ِعيٍن: َأْص َوَقاَل َيْحَيى ْبُن مَ  ،«النَّاُر ُجَبارٌ »َأنَُّه َقاَل:  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ   .هُ َلِكنَّ َمْعَمًرا َصحَّ

  َأَحاِديُث الثِ َقاِت. َذَكرَ َكَذا ُتَرد  َلْيَس هَ وَ َقاَل َأُبو ُعَمَر: َلْم َيْأِت اْبُن َمِعيٍن َعَلى َقْوِلِه َهَذا ِبَدِليٍل، 
َرُجٌل َساِفي َقَراٍح   َأْحَرقَ اَل: اِنيِ  قَ َوِكيٌع َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن ُحَصْيٍن َعْن َيْحَيى ْبِن َيْحَيى اْلَغسَّ 

ى ُعَمَر بن عبد العزيز َب ِفيِه ِإلَ َل: َفَكتَ َفَخَرَجْت َشَراَرٌة ِمْن َناٍر َحتَّى َأْحَرَقْت َشْيًئا ِلَجارِِه. َقا ،َلهُ 
ُ َعَلْيهِ - َفَكَتَب ِإَليَّ َأنَّ َرُسوَل ّللاَِّ  ،اْبُن ُحَصْينٍ   َوَأَرى َأنَّ  ،«َعْجَماُء ُجَبارٌ لْ ا»َقاَل:  - َوَسلَّمَ َصلَّى ّللاَّ

اِئَمُة ُجَبارٌ »النَّاَر ُجَباٌر. َوَقْد ُرِوَي  ُكلِ  ْلَفاِظ َهَذا اْلَحِديِث َولِ َوَرَد ِفي أَ  َهَذا َمافَ  ،َبَدَل اْلَعْجَماءِ  «َوالسَّ
 َمْعًنى َلْفٌظ َصِحيٌح َمْذُكوٌر ِفي َشْرِح اْلَحِديِث َوُكُتِب اْلِفْقِه. 

مسألة تحتاج إلى تفصيل إن  ،آخر شعلت فيه بعمد إلى محلانتقلت من المحل الذي أُ  إذاالنار 
 ايعني أشعل في بيته أوراقً  ،إلى المحل اآلخر مع إمكان حفظها من قبل من أشعلهاكانت انتقلت 

احتاط و ويغلب على ظنه أنها ال تنتقل إلى بيت جاره، وحفظها وحرص على ذلك  ،زائدة
مثل هذا قد ال يغرم، لكن إذا فرط وجعلها تشتعل وتزداد وتطير بها انتقلت  حتياطات، ثماال

 ولم يحفظها قد يضمن في مثل هذه الصورة. ،وتنتقل من مكان إلى مكان ،الرياح
 ...طالب:......

 مثله، مثله.
 ...طالب:......
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 .ضمانأن يحتاط لها، وإذا احتاط لها ولم يفرط، فال  اعلى كل حال مثل هذه على صاحبه
ْرنا َمَع داُوَد اْلِجباَل ُيَسبِ ْحنَ }َقْوُلُه َتَعاَلى:  َقاَل َوْهٌب: َكاَن َداُوُد َيُمر   [79:ِبَياءاْْلَنْ ]سورة  {َوَسخَّ

ًحا َواْلِجَباُل ُتَجاِوُبُه ِبالتَّْسِبيِح، َوَكَذِلَك ال أمر َداُوُد إذا وجد فترة  ِقيَل: َكانَ وَ طَّْيُر. ِباْلِجَباِل ُمَسبِ 
ْرنا} َحتَّى َيْشَتاَق، َوِلَهَذا َقاَل: الجبال فسبحت َعْلَناَها ِبَحْيُث جَ َأْي  [79:اءاْْلَْنِبيَ ]سورة  {َوَسخَّ

َباَحةِ يحُ َوالتَّْسبِ  ِبيُحَها،ُتِطيُعُه ِإَذا َأَمَرَها ِبالتَّْسِبيِح. َوِقيَل: ِإنَّ َسْيَرَها َمَعُه َتسْ  ُه ، َدِليلُ  َمْأُخوٌذ ِمَن السِ 
ِبي َمَعهُ } َقْوُلُه َتَعاَلى:   [79:اْْلَْنِبَياء]سورة  {ُيَسبِ ْحنَ }[. َوَقاَل َقَتاَدُة: 10]سبأ: {َيا ِجباُل َأوِ 

ََلُة.  ُيَصلِ يَن َمَعُه ِإَذا َصلَّى، َوالتَّْسِبيُح الصَّ
 ال سيما النافلة. والصالة سبحة

ْنِزيِه ّللاَِّ تَ َتْسِبيُحَها َدًَّلَلٌة َعَلى  َتْعِقُل فَ ًَّل ِجَباَل َذِلَك ِْلَنَّ الْ  ؛اَلى ِبَهاَوُكلٌّ ُمْحَتَمٌل. َوَذِلَك ِفْعُل ّللاَِّ َتعَ  
 .َتَعاَلى َعْن صفات العاجزين والمحدثين

 .[44]سورة اإلسراء: {َوِإن ِمن َشيٍء ِإًّل  ُيَسبِ ُح ِبَحمِدهِ }شيٍء بحسبه  لك تسبيح

 

 
 
 
 

 
 
 
 


